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 ًَدك ايبشح:

اهلٓز بًز خقب َٔ سٝح ايجكاؾات ٚاؿناصات، ٚاملٛاعِ ٚايؿقٍٛ، ؾًِ ٜضر 

ًٖ٘ ايعشب١ ٚعْٝٛٗا ؾٝٗا قّٛ َٔ ا٭قٛاّ ٚأ١َ َٔ ا٭َِ إ٫ ٚقز اغرتف غضؾ١ َٔ َٓا

ايٓك١ٝ، ٚأخش َٓٗا َا ٚدزت٘ أٜارٜ٘ َٔ اؿقك. نُا سزخ َع ايًػ١ ايعضب١ٝ ٚعًَٛٗا 

ؾإْٗا مل ؼغ بٓقٝب ٚاؾض يف غري َٛاطٓٗا ا٭ف١ًٝ َا ْايت٘ يف اهلٓز َٔ تكزّ ٚاطرٖاص 

ٚنٌ َٔ ي٘ أر٢ْ إملاّ بتاصٜخ عًّٛ ايزٜٔ اإلع٬َٞ يف اهلٓز٫ .يف ايػابض ٚاؿامض

ؿ٢ عًٝ٘ َا يعًُا٤ اهلٓز َٔ إعٗاَات دباص٠، ٚفٗٛرات َؾهٛص٠ يف عبٌٝ اؿؿاظ ى

ع٢ً ايًػ١ ايعضب١ٝ ٚآرابٗا ٚفٝا١ْ ايرتاخ اإلع٬َٞ. سٝح ألبت اهلٓز يف تاصىٗا 

املٓقضّ ٚاؿامض عزرا نبريا َٔ ؽدقٝات أؾشاس ٚعًُا٤ َقاقع، قاَٛا بزٚص سٟٝٛ يف 

٬ٍ َ٪يؿاتِٗ ٚتقٓٝؿاتِٗ، ٚؽضٚسِٗ ٚتعًٝكاتِٗ، إثضا٤ ايًػ١ ايعضب١ٝ ٚتطٜٛضٖا خ

ٚرصٚعِٗ ٚقامضاتِٗ، ؾًِ ٜتدًؿٛا يف أٟ فاٍ َٔ اجملا٫ت ٚيف أٟ ؾٔ َٔ ايؿٕٓٛ، 

بٌ خامٛا غُاص اؾُٝع، ٚخًؿٛا ٚصا٤ِٖ َآثض ع١ًُٝ ْارص٠ َٚؿاخض أرب١ٝ ؾا٥ك١، يف 

غري، ٚاؿزٜح ٚعًِ ايٓجض ٚايؾعض، ٚا٭رب ٚايًػ١، ٚايب٬غ١ ٚايعضٚض، ٚايؿك٘ ٚايتؿ

ايه٬ّ، ٚايؿًغؿ١ ٚايضداٍ ٚا٭ْغاب. َٚٔ بني ٖ٪٤٫ ايضدا٫ت ايشٜٔ ساع فٝتِٗ إىل 

أقافٞ أما٤ ايعامل اإلع٬َٞ يف ْؾض عًِ اؿزٜح يف اهلٓز ايؾٝخ قُز أؽؿام 

ايضمحٔ ايهاْزًٖٟٛ ايشٟ مٔ بقزر اؿزٜح عٓ٘ اٯٕ، ٖٚٛ ايشٟ ٚقـ سٝات٘ يف 

 خز١َ ايًػ١ ايعضب١ٝ.خز١َ عًِ اؿزٜح ٚ

 ْبش٠ عٔ عري٠ ايؾٝخ قُز أؽؿام ايضمحٔ ايهاْزًٖٟٛ:

ٖٛ ايؾٝخ أؽؿام ايضمحٔ بٔ عٓاٜت ايضمحٔ بٔ ٫َْٛا خًٌٝ ايضمحإ 

ّ ببًز٠ "ناْزًٖ٘"9919ٖـ/9031ايهاْزًٖٟٛ، ٚيز يف سزٚر 
1

َٔ أعُاٍ َعؿضْهض  


.داَع١ دٛاٖض ٫ٍ ْٗضٚ، ْٝٛ رهلٞ، اهلٓز، أعتاس َغاعز، َضنظ ايزصاعات ايعضب١ٝ ٚاإلؾضٜك١ٝ
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ب١ٜ٫ٛ أتضابضارٜؿ ايػضب١ٝ باهلٓز، تٛيف ٚايزٙ يف فباٙ أثٓا٤ عؿضٙ يًشر. بعز إٔ سؿغ 

ايكضإٓ ايهضِٜ ع٢ً اؿاؾغ صسِٝ غؿ ايهاْزًٖٟٛ، أخشٙ ؽكٝك٘ ا٭نرب اؿاؾغ 

سٝح قضأ نتبا عزٜز٠ ع٢ً  ًُٝا١ْٝؾنٌ ايضمحٔ َع٘ إىل بٛؾاٍ ٚأؿك٘ باملزصع١ ايغ

ـري أبٛ أمحزب
2

، ثِ صدع َٔ بٛؾاٍ إس مل تٛاؾك٘ ب١٦ٝ َز١ٜٓ بٛؾاٍ، ٚأخشٙ خاي٘  ٫َْٛا

قُز إمساعٌٝ )ايشٟ أفبح ؾُٝا بعز محٛ ايؾٝخ أؽؿام ايضمحٔ( إىل ايظا١ٜٚ 

ٟ ٚقضأ ٖٓاى ايهتب إىل "اهلزا١ٜ" ٚ"َؾه٠ٛ اإلَزار١ٜ يز٣ ٫َْٛا أؽضف عًٞ ايتٗاْٛ

َٔ ايؾٝخ  ٫َْٛا ايتٗاْٟٛ ٚا٭عاتش٠ اٯخضٜٔ ٖٓاى، ثِ ع٢ً أَض املقابٝح" ع٢ً

12ٖـ/9011َٔ سٟ ايكعز٠ 91ايتٗاْٟٛ ايتشل مبزصع١ َعاٖض عًّٛ بغٗاصْؿٛص يف 
ع99،١ّٓ، ٚنإ عُضٙ آْشاى9131َٔ رٜغُرب

3
َٔ ايتشاق٘  ؾؿٞ ايغ١ٓ ا٭ٚىل

َٔ باملزصع١ قضأ "َؾه٠ٛ املقابٝح"، ٚ"كتقض املعاْٞ"، ٚ"عًِ ايعًّٛ"، َٚا إىل سيو

ّ.9199ٖـ/9011ايهتب، ٚؽضز َٓٗا يف 

َٔ أ بضط أعاتشت٘ مبزصع١ َعاِٖض عًّٛ بغٗاصْبٛص ايؾٝخ خًٌٝ أمحز ٚنإ

ايغٗاصْبٛصٟ، ٚايؾٝخ ْٛص اؿغٔ، ٚايؾٝخ ثابت عًٞ، ٚايؾٝخ عبز ايًطٝـ، ٚايؾٝخ 

اؿاؾغ عبز اهلل، ؾكضأ "تؿغري ايبٝناٟٚ"، ٚ"تؿغري املزاصى"، ٚ"فشٝح ايبداصٟ"، 

مشا٥ٌ ايرتَشٟ"، ٚ"ؽضح نب١ ٚ"فشٝح َغًِ"، ٚ"عٓٔ أبٞ را٩ر"، ٚ"داَع ايرتَشٟ"، ٚ"

ايؿهض"، ٚ"ايزص املدتاص" ع٢ً ايؾٝخ خًٌٝ أمحز ايغٗاصْبٛصٟ، ٚ"رٜٛإ املتٓيب"، ٚ"املٝبشٟ"، 

ٚ"عٓٔ ايٓغا٥ٞ" ع٢ً ايؾٝخ ْٛص اؿغٔ، ٚ"عٓٔ ابٔ َاد١" ع٢ً ايؾٝخ ثابت عًٞ، ٚ"ؽضح 

َايو"، ٚ"َٛطأ اإلَاّ قُز" ، ٚ"ايغضادٞ" ايعكا٥ز ْغؿٞ َع خٝايٞ"، ٚ"َٛطأ اإلَاّ

ع٢ً ايؾٝخ عبز ايًطٝـ، ٚ"املكاَات اؿضٜض١ٜ" ع٢ً ايؾٝخ اؿاؾغ عبز اهلل
4.

ؾٝخ ظؿض أمحز ايتٗاْٟٛ، ٚايؾٝخ َٓعٛص أمحز خإ ايغٗاصْبٛصٟ ٚنإ اي 

َٔ ط٥٬َ٘ يف رٚص٠ اؿزٜح مبزصع١ َعاٖض عًّٛ
5
.

ّ، ٚلح يف 9199ٖـ/9011ثِ ايتشل بٓؿػ املزصع١ يف قغِ ايؿٕٓٛ ع١ٓ 

فؿ٘ بتكزٜض ممتاط.

ٚبعز إٔ اْت٢ٗ َٔ قغِ ايؿٕٓٛ ُعني َزصِّعا مبزصع١ َعاٖض عًّٛ بزٕٚ صاتب 

َٓقب اإلؾتا٤ باملزصع١، ٚقا9119ّٖـ/9001ّ، ٚيف9191ٖـ/9003ع١ٓ ّ تٛىل

٫َْٛا ايهاْزًٖٟٛ غزَات تزصٜغ١ٝ ٚع١ًُٝ ٚؾك١ٝٗ د١ًًٝ يف َزصع١ َعاٖض عًّٛ

٢ً ٫َْٛا فزٜل أمحز، ٫َْٛٚا صمٞ اؿغٔ ٚؾتح عؾض عٓني، ثِ تًك٢ عًِ ايطب ع

عٝار٠ طب١ٝ ببًز٠ د٬ٍ آبار َٔ َزٜض١ٜ عٗاصْؿٛص، ٚظاْب سيو أعػ ٖٓاى َزصع١ 

عضب١ٝ.
6

٫َْٛا أؽضف عًٞ ايتٗاْٟٛ تٛد٘ إىل املزصع١ ا٭ؽضؾ١ٝ ايٛاقع١ يف   ٚبإٜعاط َٔ

َٓٗا إىل املزصع١ ايعاي١ٝ ايعضب١ٝ بؿتشبٛصٟ ںٖت٘ ٫ٍ َٝاچسٞ " " بزهلٞ،ثِ اْتكٌ
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ع١ٓ، ٚأثٓا٤ ٖشٙ ايؿرت٠ ايط١ًٜٛ يتزصٜغ٘  99بزهلٞ ٚقاّ غزَات تزصٜغ١ٝ بٗا ملز٠ 

١ يف رٚص٠ اؿزٜح.رّصؼ ايهتب املتعزر٠ املتزاٚي
7

 

ّ تٛد٘ إىل بٛؾاٍ ع٢ً رع٠ٛ َٔ 9123ٖـ/أنتٛبض 9039ٚيف سٟ ايعكز٠ 

ايع١َ٬ عٝز عًُٝإ ايٓزٟٚ ٚتٛىل َٓقب احملّزخ ا٭ٍٚ يف اؾاَع١ ا٭محز١ٜ،
8

ٚبكٞ  

ّ، ٚتٛقؿت املزاصؼ ايعضب١ٝ 9193ٖـ/رٜغُرب 9013يف بٛؾاٍ ست٢ صبٝع ا٭ٍٚ 

اؿه١َٝٛ بغبب اْنُاّ اي١ٜ٫ٛ ايبٛؾاي١ٝ إىل اهلٓز ؾتٛد٘ إىل راص ايعًّٛ تاز املغادز 

ببٛؾاٍ ع٢ً رع٠ٛ َٔ ٫َْٛا قُز عُضإ خإ ايٓزٟٚ، ٚتٛىل ٖٓاى تزصٜػ اؿزٜح 

ع١ٓ.
9

( ؾٗادض إىل ٫ٛMuslimLeagueْا إىل ايضابط١ اإلع١َٝ٬ )املٚنإ قز اْنِ  

ّ ّٜٛ اـُٝػ ع٢ً 9193ْٛؾُرب  10ٖـ املٛاؾل 9013بانغتإ َع أعضت٘ يف فؿض 

رع٠ٛ َٔ ايع١َ٬ ؽبري أمحز ايعجُاْٞ
10

ٖـ املٛاؾل 9013، ٚيف ايٛاسز َٔ صبٝع ا٭ٍٚ 

ِّٔ َزصعا يًشزٜح يف راص ايعًّٛ بــ"تٓزٚاي٘ ٜاص، بايغٓز ايبانغتا9199ٜٓاٜض  ١ْٝ، ّ ُع

َِّٛض إيٝ٘ نشيو َٓقُب اإلؾتا٤، ٚاؽتػٌ غزَات ايتزصٜػ ٚاإلؾتا٤ إىل آخض عُضٙ. ُٚؾ
11

 

ؿٞ، ثِ أفاب٘ ايؿاجل َض٠ أخض٣ ّ أفاب٘ ايؿاجل ٭ٍٚ َض٠ ٚيهٓ٘ ُؽ9199ٚيف 

ٖـ 9011َٔ مجار٣ ا٭خض٣  03ّ ٚيهٔ مل ٜربأ ٖشٙ املض٠ َٚات يف 9191يف رٜغُرب 

ّ ي١ًٝ ايج٬ثا٤، ٚف٢ً ظٓاطت٘ ٫َْٛا ظؿض أمحز ايتٗاْٟٛ، 9199َٔ ٜٓاٜض  19املٛاؾل 

ُٚرؾٔ يف سضّ راص ايعًّٛ بــ"تٓزٚاي٘ ٜاص".
12

 

 آثاصٙ ايع١ًُٝ:

نإ ايؾٝخ أؽؿام ايضمحٔ ايهاْزًٖٟٛ ناتبا دٝزا، َٚ٪يؿا نجري اإلْتاز، 

تابا ن 11ٖٚشٙ ٖٞ املٝظ٠ اييت ؾام بٗا أقضاْ٘ َٔ ايعًُا٤ املعافضٜٔ، ٚأيـ سٛايٞ 

 با٭صر١ٜ ٚايعضب١ٝ، ٚامل٪يؿات ايعضب١ٝ َٓٗا نُا ًٜٞ:

 "ايطٝب ايؾشٟ ؽضح داَع ايرتَشٟ":

أيـ ٫َْٛا أؽؿام ايضمحٔ ايهاْزٖٛيٟٛ ٖشا ايهتاب يف ؽضح داَع ايرتَشٟ، 

ٖٚٛ سكا نتاب عًُٞ دًٌٝ تهًِ ؾٝ٘ ع٢ً املشاٖب ا٭صبع١ يف غا١ٜ ايبشح ٚايتشكٝل، 

تهًِ ؾٝٗا سٍٛ عًِ اؿزٜح ٚأفٛي٘ َٚبار٥٘ بأعًٛب  ٚقز نتب هلشا ايؾضح َكز١َ

ٖـ َٔ املطبع اـريٟ املقضٟ مبريخ 9022عًُٞ، ُٚطبع اجملًز ا٭ٍٚ َٔ ٖشا ايؾضح يف 
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 فؿش١ عذِ نبري. 923بعٓا١ٜ ٫َْٛا عاؽل إهلٞ املريثٞ، ٜٚؾتٌُ ع٢ً 

ب ؾكز عين امل٪يـ يف ٖشا ايؾضح ظضح ٚتعزٌٜ يًضٚا٠، ٚأٚمح امل٪يـ املشٖ

اؿٓؿٞ بايتؿقٌٝ بعز اعتكقا٤ املشاٖب املدتًؿ١. ٚع٢ً ٖشا ايهتاب تكاصٜغ يًؾٝخ 

أؽضف عًٞ ايتٗاْٟٛ،
13

ٚايع١َ٬ أْٛص ؽاٙ ايهؾُريٟ 
14

، ٚايع١َ٬ ؽبري أمحز ايعجُاْٞ، 

 ٖٚٞ نُا ًٜٞ:

ؾكاٍ ٫َْٛا ايتٗاْٟٛ يف تكضٜع٘ يًؾضح: "أَا بعز اؿُز ٚايق٠ًٛ ؾكز 

ٖٚٞ ؼكٝل ايقٓاعٞ ٚباب عضست ايٓعض يف َكاَات خاف١ َٔ ايطٝب ايؾشٟ 

ا٫عتٓذا٤ باؿذضٜٔ ٚباب َا دا٤ يف ايغٛاى ٚايتغ١ُٝ عٓز ايٛم٤ٛ ٚسزٜح ايكًتني 

ؾٛدزتٗا ْاؾع١ يًط٬ب راؾع١ يهٌ اصتٝاب عٓزا َٚتٓا َٔ يؿع٘ َٚعٓاٙ ٚعجا عٔ 

املشاٖب ٚؾاقا ٚخ٬ؾا َع ؼكٝل َبٓاٙ ٚايضدا٤ متاثٌ ا٭بٛاب َٔ بك١ٝ ايهتاب ...
15

 ." 

ٚقاٍ ٫َْٛا أْٛص ؽاٙ ايهؾُريٟ يف تكضٜع٘ ي٘: "اؿُز هلل ايشٟ ٜغض 

يًُغًُني عبٌ اهلز٣ ٚمل ٜرتنِٗ ٚأْؿغِٗ عز٣ ٚبعح ؾِٝٗ صع٫ٛ عٝز ايبؾض ٚخري 

يرتَشٟ يًع١َ٬ ايٛص٣ ... أَا بعز ؾكز ٚفًت إىل أدظا٤ َٔ ايطٝب ايؾشٟ ع٢ً داَع ا

املكزاّ ٚايؿامٌ ايع٬ّ ... ٫َْٛا املٛيٟٛ أؽؿام ايضمحٔ أراّ اهلل ظً٘ ؾطايعت مٛ 

َٛمعني َٓ٘ َٔ َباسح ا٭عٓار ؾضأٜت٘ قز نؾـ ايكٓاع عٔ ا٭َض ٜٚغض ايٓعض ؾٝ٘ 

ٚعٌٗ املضار ٚسقًت َٔ سيو ع٢ً إٔ ايؾضح إسا مت ٜهٕٛ خز١َ د١ًًٝ يًهتاب ٚملٔ تٛىل 

أيك٢ ع٢ً ٖشا ايعًِ ايؾضٜـ ْؿغ٘ ٚاهلل هظٜ٘ خري اؾظا٤ إْ٘ فٝب مسٝع رصع٘ ٚملٔ 

ايزعا٤ ٚاؿُز هلل صب ايعاملني
16

." 

ٚقاٍ ايع١َ٬ ؽبري أمحز ايعجُاْٞ يف تكضٜع٘ ي٘: "دظ٣ اهلل ا٭رٜب ا٭صٜب 

ٗنا احملزِّخ ايؿكٝ٘ املٛيٟٛ أؽؿام ايضمحٔ ايهاْزًٖٟٛ سٝح مشض عٔ عام دزٙ َٓت

يؾضح اؾاَع يًرتَشٟ ؾٓكح أعاْٝزٙ ٚسكل َتْٛ٘ ؾكٗا ٚسزٜجا ٚيػ١ ٚإعضابا. إْ٘ ؽضح 

ساؾٌ ملا تؾتت ٚتبزر يف تقاصٜـ ا٭عؿاص مما وتاز إيٝ٘ َٔ ٜؾتػٌ بزصؼ اؿزٜح 

َٚطايعت٘
."17 

نُاٍ ٖشا ايؾضح ٚإ٫ يهإ ؽضسا ٚاؾٝا ٚيٮعـ ايؾزٜز أْ٘ مل ٜغتطع إ

 داَعا َٚؿٝزا ٚخز١َ د١ًًٝ يًهتاب.

 "نؾـ املػطأ عٔ صداٍ املٛطأ":

سنض ؾٝ٘ امل٪يـ أسٛاٍ صداٍ املٛطأ يإلَاّ َايو بإهاط، ٚبعز سيو سنض 

امل٪يـ أسٛاٍ ايضٚا٠ يف ايباب ا٭ٍٚ برتتٝب سضٚف ايتٗذٞ، ٚيف ايباب ايجاْٞ سنض 

ٗضت بهٓاٖا برتتٝب سضٚف ايتٗذٞ، ٚيف ايباب ايجايح سنض ا٭بٓا٤ ا٭مسا٤ اييت اؽت

ٚا٭ْغاب، ٚيف ايباب ايضابع سنض ايٓغا٤، ٚيف ايباب اـاَػ سنض ايه٢ٓ. ٚنشيو يف ٖشا 

. ٚقز أيـ امل٪يـ ٖشا ايهتاب يف 01تضمج١ باؾ١ًُ ٚعزر فؿشات ايهتاب  939ايهتاب 
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.ّ أثٓا٤ تزصٜغ٘ مبزصع١ ؾتشبٛص9111ٟٖـ/9023
18

 

 "سٛاؽٞ َٛطأ اإلَاّ َايو":

عًل امل٪يـ ع٢ً َٛطأ اإلَاّ َايو سٛاـ َؿٝز٠ َٛدظ٠ ٚداَع١ يًػا١ٜ، 

شٙ أعًٛبٗا فضر عًُٞ ٚؼكٝكٞ. ٚقاَت َطبع١ "ْٛص قُز أفح املطابع" بطبع ٖ

فؿش١، ٚقز  122اؿٛاؽٞ َع املنت بهضاتؾٞ ببانغتإ. ٚتؾتٌُ اؿٛاؽٞ ع٢ً 

أنٌُ ٖشٙ اؿٛاؽٞ أثٓا٤ إقاَت٘ عٝزصآبار ايغٓز١ٜ ـ ايبانغتا١ْٝ.
19 

 "ساؽ١ٝ عٓٔ ايٓغا٥ٞ":

ل امل٪يـ ع٢ً عٓٔ ايٓغا٥ٞ ع٢ً طًب َٔ ٫َْٛا املؿيت قُز نؿاٜت اهلل عً

 9ايزًٖٟٛ، ٚنتب امل٪يِّـ هلشا امل٪يَّـ َكز١َ تؾتٌُ ع٢ً مخغ١ أبٛاب ٚمخػ ؾٛا٥ز ٚ
ّ، 9109ٖـ/9093فؿشات. طبعت ٖشٙ اؿاؽ١ٝ ايك١ُٝ َٔ املهتب١ ايضس١ُٝٝ بزهلٞ يف 

فؿش١ ٚاجملًز ايجاْٞ  199ز ا٭ٍٚ ع٢ً ٜٚؾتٌُ ايهتاب ع٢ً فًزٜٔ، ٜٚؾتٌُ اجملً

فؿش١. 111ع٢ً 
20

 

 "ايه٬ّ":

ٜتعًل ٖشا ايهتاب بايعكا٥ز، ٚتهًِ ؾٝ٘ امل٪يـ سٍٛ ٚدٛر ايباص٨، ٚايتٛسٝز، 

ٚإعذاط ايكضإٓ، ٚسٝا٠ املغٝح ٚٚؾات٘، ٚعكٝز٠ ايتٓاعخ،  ٚفؿات ايباص٨، ْٚب٠ٛ ا٭ْبٝا٤،

ٚاملعضاز ٚغريٖا َٔ املباسح ا٭خض٣.
21

 

 "ْٛايني ؽضح اؾ٬يني":

نتب امل٪يـ ؽضح اؾ٬يني بايًػ١ ايعضب١ٝ باعِ ْٛايني، ٚيكز أؽاص إيٝ٘ يف 

نتابٞ "ْٛايني ؽضح  َ٪يـ َٔ امل٪يؿات، ٚسنض أْين تهًُت عٔ ٖشا املٛمٛع يف

اؾ٬يني" بايتؿقٌٝ، مل ٜطبع بعز.
22

 

 "ؽضح مشا٥ٌ ايرتَشٟ":

عًل ايع١َ٬ أؽؿام ايضمحٔ ايهاْزًٖٟٛ ع٢ً مشا٥ٌ ايرتَشٟ بايتؿقٌٝ، 

يهٓ٘ مل ٜطبع. 
23

 

 "َضآ٠ ايتؿغري":

يبٝناٟٚ"، أَا أيـ ايع١َ٬ ايهاْزًٖٟٛ ٖشا ايهتاب مبجاب١ َكز١َ يـ"تؿغري ا
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 عٓاٜٚٓٗا ايض٥ٝغ١ٝ ؾٗٞ نُا ًٜٞ:

 ٌٜٚايؿا٥ز٠ ا٭ٚىل يف َع٢ٓ ايتؿغري ٚايتأ 

 ٟٚايؿا٥ز٠ ايجا١ْٝ يف َا ٫بز َٓ٘ يف ايتؿغري َٚع٢ٓ ايتؿغري بايضا 

 ايؿا٥ز٠ ايجايج١ يف ؼكٝل َع٢ٓ إٔ ايكضإٓ ن٬ّ اهلل غري كًٛم 

 ايؿا٥ز٠ ايضابع١ يف املتؾابٗات 

 اـاَغ١ يف طبكات املؿغضٜٔ ٚطبك١ ايتابعني ايؿا٥ز٠ 

 ٘ايؿا٥ز٠ ايغارع١ يف تضمج١ املقٓـ ٚنتاب 

فؿشات، ٚتطبع ٖشٙ املكز١َ مُٔ نتاب ايبٝناٟٚ  1ٜؾتٌُ ايهتاب ع٢ً 

َٓش طَٔ طٌٜٛ.
24

 

 ساؽ١ٝ ع٢ً عٓٔ أبٞ را٩ر":"

رصؼ ايع١َ٬ عٓٔ أبٞ را٩ر غري َض٠، ٚعًل عًٝٗا ساؽ١ٝ ق١ُٝ ٚداَع١، 

يهٓٗا مل تطبع بعز. 
25

 

 "تؿغري عٛص٠ ايؿاؼ١":

أيـ امل٪يـ ٖشا ايتؿغري يغٛص٠ ايؿاؼ١ بأعًٛب عًُٞ، ٜتنُٔ ٖشا ايهتاب 

.ايًطا٥ـ ٚايٓهات ايع١ًُٝ، طبع عز٠ َضات
26 

 آثاصٙ ايع١ًُٝ ٚا٭رب١ٝ:

نإ ايع١َ٬ قُز إرصٜػ ايهاْزًٖٟٛ َ٪يؿا خقبا، ي٘ َ٪يؿات نجري٠ 

 ق١ُٝ بايعضب١ٝ ٚا٭صر١ٜ، َٚٔ َ٪يؿات٘ ايعضب١ٝ ٖٞ:

 "ايتعًٝل ايقبٝح ع٢ً َؾه٠ٛ املقابٝح":

ا دٌ سٝاتِٗ َُٜعز ايع١َ٬ ايهاْزًٖٟٛ املشنٛص َٔ ايعًُا٤ ايٓٛابؼ ايشٜٔ ٚقؿٛ

يف خز١َ اؿزٜح ايؾضٜـ، ؾكز خًـ ايع١َ٬ ٚصا٤ٙ آثاصا كتًؿ١ يف فاٍ اؿزٜح، 

َٚٓٗا "ايتعًٝل ايقبٝح يف ؽضح َؾه٠ٛ املقابٝح" ايشٟ أعطاٙ مسع١ أٚعع، ٚوتٌ ٖشا 

ايؾضح َها١ْ عا١َٝ َٔ بني ؽضٚح املؾه٠ٛ ا٭خض٣، ؾبشٍ ؾٝ٘ دٗزٙ ايبايؼ ٚعٓاٜت٘ 

 ٚعع٘ ٚطاقت٘.ايها١ًَ ٚأؾضؽ ؾٝ٘ 

أيـ ايع١َ٬ ايهاْزًٖٟٛ ٖشا ايؾضح بإٜعاط َٔ أعتاسٙ ايع١َ٬ أْٛص ؽاٙ 

ايهؾُريٟ
27

أثٓا٤ إقاَت٘ عٝزصآبار اهلٓز١ٜ، ٚقاّ بطبع فًزات٘ ا٫بتزا١ٝ٥ ا٭صبع١  

بزَؾل،
28 

ّ.9102ٖـ/9092ٚسيو ٭ٍٚ َض٠ يف 
29
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ٚعين عٓا١ٜ نبري٠ ٚاٖتِ غا١ٜ ا٫ٖتُاّ يف ٖشا ايتعًٝل بؾضح ا٭سارٜح 

ٚإبضاط ْهاتٗا ٚيطا٥ؿٗا ٚبٝإ أعضاصٖا َٚعاصؾٗا ٚنؾـ سكا٥كٗا ٚؾتح رقا٥كٗا 

إ، بعز تتبع نتب ايعًُا٤ ايضاعدني ٚغٛاَنٗا ع٢ً َا ٜكتنٝ٘ عًِ املعاْٞ ٚايبٝ

 املعضٚؾني بٗشا اـقٛل.

ٚدٌ اعتُارٙ يف سيو ع٢ً "ؽضح املقابٝح" املغ٢ُ باملٝغض يًؾٝخ ؽٗاب ايزٜٔ 

ؾنٌ اهلل بٔ سغني ايتٛصبؾيت اؿٓؿٞ، ٚع٢ً "ؽضح املؾه٠ٛ" املغ٢ُ بـ"ايهاؽـ عٔ سكا٥ل 

ني بٔ عبز اهلل بٔ قُز ايطٝيب ايغٓٔ احملُز١ٜ" يًُشزِّخ اؾًٌٝ أؾنٌ ايعًُا٤ اؿغ

 .ايؾاؾعٞ

ٚاعتُز يف مبط نًُات اؿزٜح ٚٚدٛٙ اإلعضاب ٚسنض اخت٬ف ايٓغخ 

ع٢ً "َضقا٠ املؿاتٝح ؽضح َؾه٠ٛ املقابٝح" يًُشزِّخ اؾًٌٝ ٚايؿامٌ ايٓبٌٝ ايؾٝخ ْٛص 

 ايزٜٔ عًٞ بٔ عًطإ قُز اهلضٟٚ.

ؽضح اؿزٜح، ٫ٚ ٜؾضس٘ ٜٚبزأ نٌ باب بآٜات ايكضإٓ ايهضِٜ، ثِ ٜؾضع يف 

ؾكط يؿعا يؿعا ٫ٚ سضؾا سضؾا بٌ ٜٚؾضح اؾظ٤ املِٗ ٚايقعب َٓ٘، ٚأثٓا٤ ايؾضح ٜؾري 

إىل ايهتب اييت اعتؿار َٓٗا يف ايؾضح، أَجاٍ َضقا٠، ٚفشٝح ايبداصٟ، ٚؾتح ايباصٟ، 

ٚفشٝح َغًِ، ٚعٓٔ ايٓغا٥ٞ، ٚعٓٔ ابٔ َاد١، ٚنتاب ا٭فٍٛ، ٚملعات، ٚنتاب 

َا إىل سيو. اؾاَع ٚ
30

 

ٚعًو امل٪يـ يف املغا٥ٌ اـ٬ؾ١ٝ َغًو اإلْقاف ٚا٫عتزاٍ، ٚسنض أري١ 

املشاٖب ا٭صبع١، يهٓ٘ ٜؿنٌ املشٖب اؿٓؿٞ ع٢ً املشاٖب ا٭خض٣،
31

َكتقضا َٔ ا٭قٛاٍ  

ع٢ً َا ٜٓؾضح ب٘ ايقزص ٜٚط٦ُٔ ب٘ ايكًب ٜٚغتًشٙ ايؿهض،
32

ٚنشيو اٖتِ بٓكٌ  

َشاٖب ايقشاب١ ٚايتابعني.
33

 

َٚع ٖشٙ احملاعٔ ٚاملٝظات اييت سنضْاٖا آْؿا، ٖٓاى بعض ايٓكا٥ك يف ٖشا 

ايؾضح، ع٢ً عبٌٝ املجاٍ ٫ ٜشنض ايع١َ٬ ايهاْزًٖٟٛ أمسا٤ ايضداٍ ع٢ً اإلط٬م، 

يٞ َباؽض٠، ٜٚقعب ٚنشيو ؾٛص بعز ؽضح سزٜح َٔ ا٭سارٜح ٜبزأ ؽضح اؿزٜح ايتا

ايتعضف ع٢ً أْ٘ َٔ أٜٔ ٜبزأ ؽضح اؿزٜح ا٭ٍٚ ٚإىل أٜٔ ٜٓتٗٞ، ٚنشيو نُا عًُٓا 

إٔ ايع١َ٬ املشنٛص ٜبزأ نٌ باب باٯٜات ايكضآ١ْٝ ٚؾٛص بعز تؿغريٖا ٜبزأ ؽضح 

اؿزٜح َباؽض٠ ىتًط ب٘ أسٝاْا تؿغري ايكضإٓ بؾضح اؿزٜح، ٚنشيو ٜبزأ ؾق٬ 

اؽض٠ َٔ رٕٚ ؼزٜز ايؿقٌ ٜتعشص ع٢ً ايكاص٨ ايتعضف ع٢ً إٔ بعز اْتٗا٤ ؾقٌ َب

 اؿزٜح املشنٛص ٜتعًل بأٟ ؾقٌ َٔ ٖشا ايباب.

ًَدك ايكٍٛ إٔ ٖشا ايؾضح بايضغِ َٔ بعض ايٓكا٥ك َٔ أِٖ ٚأنٌُ 

ٚأمجع ؽضٚح املؾه٠ٛ. اعتدزّ ؾٝ٘ ايع١َ٬ يػ١ بغٝط١ ٚع١ًٗ يًػا١ٜ ٫ٜتعشص ؾِٗ 

 ُٗٗا بغٗٛي١ بايػ١.َعاْٝ٘ ع٢ً ايكاص٨، بٌ ٜٚؿ

 "ؼؿ١ ايكاص٨ عٌ َؾه٬ت ايبداصٟ":

إٕ أ١ُٖٝ ا٭بٛاب ٚايرتادِ يـ"فشٝح ايبداصٟ" ناْت ٫ٚتظاٍ نبري٠ عٓز 

(c) www.nidaulhind.com



ٟقُز أؽؿام ايضمحٔ  ايهاْزًٖٛ  رصاعات عضب١ٝ 15                                        

 

Dirasat Arabia   ايزصاعات اإلع١َٝ٬ 7102ايعزر ايضابع 

 

 

احملزِّثني، ْٚعضا ٭ُٖٝتٗا ايكق٣ٛ َٓش ايكضٕ ايجايح اهلذضٟ أيـ احملّزثٕٛ ؽضٚسٗا 

ؿات نجري٠ يف ٖشا ايباب، املٛدظ٠ ٚاملطٛي١، ٚأيؿٛا سًٍٛ تضامجٗا ٫ٜٚظايٕٛ ٜ٪يؿٕٛ َ٪ي

ٚأؽٗضٖا ٚأمجعٗا ؽضح "ؾتح ايباص٨" يًع١َ٬ ابٔ سذض ايعغك٬ْٞ، ؾإٕ عًُا٤ اإلع٬ّ 

ؾنًٛا ٖشا ايؾضح ع٢ً عا٥ض ايهتب اييت ُأيِّؿت يف ؽضح "فشٝح ايبداصٟ".
34

 

ٚقز أيـ عًُا٤ اهلٓز أٜنا َ٪يَّؿات ق١ُٝ عٔ صٚا٠ ايبداصٟ، ٚأيـ ايع١َ٬ 

صٟ بايًػ١ ايعضب١ٝ ٚمساٙ "ؼؿ١ ايهاْزًٖٟٛ س٬ يٮبٛاب ٚايرتادِ يف فشٝح ايبدا

فًزا، اْت٢ٗ امل٪يـ َٔ تأيٝـ  13ايكاص٨ عٌ َؾه٬ت ايبداصٟ"، ٜؾتٌُ ايهتاب ع٢ً 

ّ، ثِ أعار ايٓعض ؾٝ٘، 9193َٔ أبضٌٜ  13ٖـ/9019َٔ صَنإ  93ٖشا ايهتاب يف 

ٖـ/َاصؼ 9013ٚأماف إيٝ٘ إماؾات ق١ُٝ، ٚاْت٢ٗ َٔ إعار٠ ايٓعض ؾٝ٘ يف ؽعبإ 

9191.ّ
35

 

ٖٚزؾ٘ ا٭عاعٞ يف تأيٝـ ٖشا ايتعًٝل ٖٛ سٌ يٮبٛاب ٚايرتادِ يقشٝح 

ايبداصٟ ٚنؾـ ايًجاّ عٔ َػًكاتٗا َٚؾه٬تٗا ٚأعضاصٖا، ٚؽضح ا٭سارٜح ايقعب١، 

ٗا، ٚصنظ ايع١َ٬ املشنٛص ع٢ً ايز٥٫ٌ ايعك١ًٝ ٚايٓك١ًٝ ٚتٛمٝح املكاَات املتعشص ؾُٗ

يف املباسح ايه١َٝ٬ ا٭فٛي١ٝ ٚاملغا٥ٌ ا٫خت٬ؾ١ٝ.
36

 

 ٚعين امل٪يِّـ يف تأيٝـ ٖشا ايتعًٝل بأَٛص تاي١ٝ ٖٚٞ:

 نض ف١ً اؿزٜح بايرتمج١س 
 سنض ف١ً اؿزٜح باٯ١ٜ ايهضمي١ 
 ؾٛا٥ز ْٚهات 
 ٫ ٜؾضح يؿعا يؿعا بٌ ٜتٓاٍٚ ا٭دظا٤ ايقعب١ َٔ اؿزٜح 
  ٫ ٜشنض ناؾ١ اؿزٜح، بٌ ٜٚشنض ايباب ؾشغب، ٜعين ٜهتؿٞ امل٪يـ باإلؽاص٠

 إىل اؿزٜح، ثِ ٜؾضح اؿزٜح املتعًل بايباب
  ىرب امل٪يـ طٛصا أْ٘ َضٟٚ يف نتاب نشا أٜناعٓز ؽضٜر اؿزٜح 
 ٜزٍ ع٢ً َعاْٞ نًُات اؿزٜح 
  قبٌ ؽضح اؿزٜح ٜتهًِ عٔ ايهتاب َج٬ قبٌ ؽضح أسارٜح نتاب اإلميإ ٜٛمح

املع٢ٓ ايًػٟٛ يإلميإ ٚاملع٢ٓ ا٫فط٬سٞ يف ايؾضع، ٜٚشنض اخت٬ف ايعًُا٤ 

ًٜٚكٞ اين٤ٛ ع٢ً ايؿضم بني  ؾٝ٘، ٜٚشنض نشيو ايظٜار٠ ٚايٓكك يف اإلميإ،

اإلع٬ّ ٚاإلميإ ٚايزٜٔ، ٚؽضٚط اإلميإ، ٚايبشح عٔ ْغب١ اإلصدا٤ إىل اإلَاّ 

أبٞ سٓٝؿ١ ايٓعُإ.
37 

 سنض ايتٛاؾل بني سزٜح ٚسزٜح 
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 زٜح تٛمٝح ايؿضم بني سزٜح ٚس
38 

 سنض ايتٛاؾل بني بابني 

 "َكز١َ ايبداصٟ":

أيـ ايع١َ٬ ايهاْزًٖٟٛ صعاي١ َغتك١ً باعِ "َكز١َ ايبداصٟ"، ٚأيك٢ 

اين٤ٛ ؾٝٗا ع٢ً سٝا٠ اإلَاّ ايبداصٟ ٚاؽتػاي٘ بايعًِ ٚاـقا٥ك ايباصط٠ يقشٝح 

ٚؼكٝكٞ.  ايبداصٟ َٚهاْت٘ ؾُٝا بني ايقشاح ايغت١ بأعًٛب عًُٞ
39

 

ُطِبعت ٖشٙ املكز١َ مُٔ اؾظ٤ ا٭ٍٚ َٔ َ٪يَّؿ٘ "ؼؿ١ ايكاص٨ عٌ 

َؾه٬ت ايبداصٟ"، ٚيف آخضٖا سنض امل٪يـ أعاْٝزٙ، طبعت ٖشٙ املكز١َ يف فٛص٠ 

يزٜٔ آٜز عٓظ ببًؾضط، نتاب َغتكٌ عًٌ قؾٝب١ َٔ ايطباع١ َٔ ًَو عضاز ا

نؾُريٟ باطاص، ٫ٖٛص )بانغتإ(.
40

 

 "ايباقٝات ايقاؿات يف ؽضح سزٜح إمنا ا٭عُاٍ بايٓٝات":

 ُطِبعت ٖشٙ ايضعاي١ أٜنا مُٔ اؾظ٤ ا٭ٍٚ َٔ "ؼؿ١ ايكاص٨ عٌ

 َؾه٬ت ايبداصٟ".

ٚقز قاٍ امل٪يـ عٓز سنض َٓٗر ايتأيٝـ يف َ٪يؿ٘ ايؾٗري "ؼؿ١ ايكاص٨ 

عٌ َؾه٬ت ايبداصٟ" بأْ٘ ٫ ٜشنض نٌ سزٜح بايتؿقٌٝ، بٌ ًٜٚكٞ اين٤ٛ ع٢ً أِٖ 

املباسح، ْٚعضا ٭١ُٖٝ ٖشا اؿزٜح ٚنْٛ٘ َٔ َبار٨ اإلع٬ّ ا٭عاع١ٝ مل ٜتُهٔ 

أيـ صعاي١ َغتك١ً يف ؽضح ٖشا اؿزٜح املِٗ يًػا١ٜ، ٚ قز ٚامل٪يـ َٔ ا٫ختقاص ؾٝ٘، 

ٜهٕٛ ايغبب اٯخض يف تأيٝـ ٖشٙ ايضعاي١ إٔ نتاب "فشٝح ايبداصٟ" ٜبزأ بٗشا اؿزٜح، 

يهٔ ايع١َ٬ ايهاْزًٖٟٛ بزأ ؽضس٘ ايبزٜع "ؼؿ١ ايكاص٨ عٌ َؾه٬ت ايبداصٟ"بباب 

٭ْ٘ ٫ ٜتعًل بايهتاب )"فشٝح  "بز٤ ايٛسٞ"، ؾؾضح ٖشا اؿزٜح بقٛص٠ َغتك١ً، ٚسيو

ُّٓا ٚإلف٬ح اي١ٝٓ.  ايبداصٟ"(، ٫ٚ بهتاب ايٛسٞ، ؾكزَّّ اإلَاّ ايبداصٟ ٖشا اؿزٜح تٝ

َٚٔ أدٌ سيو ؾإٕ امل٪يـ ايع١َ٬ قُز إرصٜػ ايهاْزًٖٟٛ مل ٜبزأ ؽضس٘ "ؼؿ١ 

ـ ؽضسا ايكاص٨ عٌ فشٝح ايبداصٟ" بٗشا اؿزٜح، بٌ ٚبزأٙ بباب "بزأ ايٛسٞ"، ثِ أي

 .َغتك٬ يف سزٜح "إمنا ا٭عُاٍ بايٓٝات" با٫عِ املشنٛص

تهًِ امل٪يـ يف ٖشٙ ايضعاي١ عٔ عؾض٠ َباسح تاي١ٝ اييت تتعًل بتٛمٝح 

 ٚؽضح ٖشا اؿزٜح ٚايبشح ؾٝ٘، ٖٚٞ:

 ايبشح ا٭ٍٚ يف ؽضٜر ٖشا اؿزٜح 

 ايبشح ايجاْٞ يف ؾنٌ ٖشا اؿزٜح 

 َُّا" ايبشح ايجايح يف ؼكٝل "إ 

 ٌُايبشح ايضابع يف َع٢ٓ ايع 

  ايبشح اـاَػ يف َع٢ٓ اي١ٝٓ 
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  ايبشح ايغارؼ يف قٛي٘ ـ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ـ "إَُّا ٭َض٨ َا ٣ْٛ"، ايبشح

 ايغابع يف قٛي٘ ـ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ـ "ؾُٔ ناْت ٖذضت٘"

  ايبشح ايجأَ يف ايؾضح اجملٌُ يًشزٜح 

 ط ا٭سهاّايبشح ايتاعع يف اعتٓبا 

  ٘ايبشح ايعاؽض يف ؾن١ًٝ اإلخ٬ل ٚسكٝكت 

فؿش١.  93ٚتؾتٌُ ايضعاي١ ع٢ً 
41

 

 "ؼؿ١ اإلخٛإ بؾضح اؿزٜح ؽعب اإلميإ":

ا بايتؿقٌٝ، ٚايبشح ؽعب١ َٔ اإلميإ ٚؾنا٥ًٗ 11ٜؾتٌُ امل٪يَّـ ع٢ً 

ّ، ٜٚؾتٌُ 9139َٔ ٜٓاٜض  9ٖـ/9091َٔ ؽٛاٍ  9ايعًُٞ ؾٝٗا. اْت٢ٗ َٔ تأيٝؿ٘ يف 

 فؿش١. 09ايهتاب ع٢ً 

أَا َٓٗذ٘ يف تأيٝـ ٖشا ايؾضح ؾٗٛ أْ٘ سنض أ٫ٚ سزٜح "ؽعب اإلميإ"، ثِ 

سنض َعاْٝ٘ اجمل١ًُ، ٚصٚاٜات ا٫خت٬ف يف تعزار ٖشا اؿزٜح، ٚنؾـ ايكٓاع عٔ 

عباب ا٫خت٬ف يف صٚاٜات تعزار سزٜح "ؽعب اإلميإ"، ثِ ؽضح ٖشا اؿزٜح ؽضسا أ

تؿقًٝٝا ٚتاَا.
42

 

 "ايه٬ّ املٛثٛم يف ؼكٝل إٔ ايكضإٓ ن٬ّ اهلل غري كًٛم":

إٕ قن١ٝ خًل ايكضإٓ ناْت قن١ٝ َتٓاطعا ؾٝٗا يف عقضٖا، ٚؼٌُ 

ٝات د١ًًٝ يف عبًٝٗا، ٚيف ٖشا ايهتاب تاصٜخ هلشٙ ا٭ع٬ف فعٛبات نبري٠ ٚقّزَٛا تنش

ايكن١ٝ ٚقز أٚصر أري١ ع٢ً نٕٛ ايكضإٓ ايهضِٜ غري سارخ، مت تأيٝـ ٖشا ايهتاب يف 

فؿش١. 13ّ ٜٚؾتٌُ ع٢ً 9131ٖـ/ْٜٛٝٛ 9091صبٝع ايجاْٞ 
43

 

٠ ا٭ٚىل ٚيف َغتٌٗ ايهتاب سنض ؾهضتني َتناصبتني عٔ ن٬ّ اهلل؛ ؾايؿهض

َُٓٗا ت٪ٜز نٕٛ ن٬ّ اهلل قزميا، ٚايجا١ْٝ تكٍٛ إْ٘ سارخ، ثِ سنض َ٪ٜزُٜٗا ٚٚمح 

ٖشٙ ايكن١ٝ بايتؿقٌٝ، أٜز ؾهض٠ نٕٛ ايكضإٓ قزميا يف م٤ٛ ا٭ري١. ٚيف آخض ايهتاب 

سنض تاصٜخ بزا١ٜ ٖشٙ ايكن١ٝ َٚجابض٠ اإلَاّ أمحز بٔ سٓبٌ 

 ٕ ٜعتربٖا فشٝش١.ّ( ع٢ً ؾهضت٘ اييت نا999ـ193ٖـ/129ـ932)

 "أسهاّ ايكضإٓ املًكب بز٥٫ٌ ايكضإٓ ع٢ً َغا٥ٌ ايٓعُإ":

أيـ ٖشا ايهتاب ع٢ً أَض َٔ ٫َْٛا أؽضف عًٞ ايتٗاْٟٛ، ٜجبت َٛمٛع 

ايهتاب إٔ ا٭سٓاف ٜضاعٕٛ ايكضإٓ أؽز َضاعا٠ يف اعتٓباط املغا٥ٌ. ٚنإ ٖشا ايعٌُ 
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٫ْٛا ايتٗاْٟٛ ٖشا ايعٌُ اؾًٌٝ ط٬ٜٛ ٜٚتطًب دٗزا دٗٝزا ٚنزسا بايػا، ؾؿٛض َ

إىل أصبع١ أؽدال ِٖٚ ٫َْٛا ظؿض أمحز ايتٗاْٟٛ ٚاملؿيت مجٌٝ أمحز ايتٗاْٟٛ 

٫َْٛٚا قُز ؽؿٝع ايزٜٛبٓزٟ ٫َْٛٚا قُز إرصٜػ ايهاْزًٖٟٛ. 
44

ٚبشٍ ايع١َ٬  

هاْزًٖٟٛ َا يف ٚعع٘ يف تأيٝـ َا دا٤ يف سع٘ َٔ أدظا٤ ٖشا امل٪يَّـ ٚمل ٜأٍ دٗزا يف اي

دعٌ ٖشا ايتأيٝـ َكب٫ٛ يز٣ ا٭ٚعاط ايع١ًُٝ، ٫ٚق٢ ايهتاب قب٫ٛ ؾا٥كا يز٣ ناؾ١ 

 ايعامل اإلع٬َٞ.

 "ايؿتح ايغُاٟٚ بتٛمٝح تؿغري ايبٝناٟٚ":

فًزا، ٚقز  ٢11 ٖشا ؽضح ؼكٝكٞ، ٖٚٛ نتاب قِٝ مدِ ٜؾتٌُ عً

ؼزخ ؾٝ٘ ا٭عتاس ايهاْزًٖٟٛ عٔ تؿغري ايبٝناٟٚ، ٚقاّ بتٛمٝح بعض ايهًُات 

ٚا٭يؿاظ ايقعب١ اييت ٚصرت يف تؿغري ايبٝناٟٚ نُا ؽضح َعاْٝ٘ ايػاَن١ اييت 

ٜقعب ؾُٗٗا، ٚيهٓ٘ مل ٜطبع بعز.
45

 

 "ؽضح املكاَات اؿضٜض١ٜ":

٫ ىؿ٢ ع٢ً أٌٖ ايعًِ املها١ْ ايغا١َٝ اييت ؼتًٗا "املكاَات اؿضٜض١ٜ" يف 

-9392ا٭رب ايعضبٞ. أيؿٗا أبٛ قُز قاعِ بٔ عجُإ اؿضٜضٟ ايبقضٟ )

ٖـ(، نإ فاسب "املكاَات اؿضٜض١ٜ" ؽاعضا عضبٝا ؽٗريا ٚيػٜٛا 9911ّ/223-993

َتنًعا، ٚبغبب َكاَات٘ سعٞ بؾٗض٠ عامل١ٝ خايز٠، ٚنإ عضبٝا فُُٝا َٔ بين سضاّ، 

ٚيز بكض١ٜ "املؾإ"، ْٚؾأ بايبقض٠ ٚؽضز ع٢ً عًُا٥ٗا، ٚيف بزا١ٜ أَضٙ نإ ٜتذض يف 

مخغٕٛ َكا١َ ْغذٗا اؿضٜضٟ ع٢ً طضاط اؿضٜض أٚ ٜقٓع٘ ؾًكب باؿضٜضٟ، ي٘ 

َكاَات بزٜع ايظَإ اهلُشاْٞ
46
ٖـ(.099-019ّ/131-9339)ّ 

47
 

أيؿت مجاع١ نبري٠ َٔ ايعًُا٤ ؽضٚسٗا ٚعًل عًٝٗا سٛاـ، ٚعزر ٖشٙ 

ق٢،ايؾضٚح ٚاؿٛاؽٞ نبري ٫ ٜعز ٫ٚ و
48
 َٚٔ أؽٗض ايؾضٚح ٚأُٖٗا ٖٞ: 

  (9910ؽضح املطضطٟ )املتٛيفّ 
  ( 9191ؽضح أبٞ ايبكا٤ ايعهربٟ  )املتٛؾ٢ّ 
  (9111ؽضح أبٞ ايعباؼ ايغضٜؾٞ )املتٛؾ٢ّ

49 
َٚٔ بني ٖشٙ ايؾضٚح ٚاؿٛاؽٞ ٜتُتع ؽضح ٫َْٛا قُز إرصٜػ 

 ًٟٛ ٖشا مبها١ْ عا١َٝ.ايهاْزٖ

ٚاعتؿار ايؾاصح ايع١َ٬ ايهاْزًٖٟٛ يف تأيٝـ ؽضس٘ يًـ"َكاَات اؿضٜض١ٜ" 

َٔ أَٗات نتب ايًػ١ أَجاٍ "املٓذز املدتقض عٔ يغإ ايعضب"، ٚ"ايقشاح" يًذٖٛضٟ، 

ٚ"ؾك٘ ايًغإ" يإلَاّ ايجعًيب، ٚ"يغإ ايعضب" يإلَاّ ا٭ؾضٜكٞ، ٚ"ايٓٗا١ٜ" يإلَاّ اؾٛطٟ، 
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ّ(، ٚقز سنضٖا امل٪يـ يف 9091-9001ضح اإلَاّ ايغضٜؾٞ، ٚؽضح اإلَاّ اؾضداْٞ )ٚؽ

 .َغتٌٗ ايؾضح

ٜٚؾري امل٪يـ إىل ايهتاب ايشٟ ٜغتؿٝز َٓ٘ يف ايؾضح، ٜٚغتدشّ ي٘ ايضَٛط 

َج٬ ٜهتب )ز( يإلؽاص٠ إىل "املٓذز املدتقض عٔ يغإ ايعضب"، ٚ)ؼ( يًغضٜؾٞ، ٚ)ل( 

، ٚ)م( يًـ"قاَٛؼ"، ٚ)ٍ( يًـ"عإ ايعضب" يإلَاّ ا٭ؾضٜكٞ، يًـ"فشاح" يإلَاّ اؾٖٛضٟ

ٚ)َـ( يـ"َؿضرات ايكضإٓ" يإلَاّ ايضاغب، ٚ)ٕ( يًـ"ْٗا١ٜ" يإلَاّ اؾٛطٟ، ًِٖٚ دضا.
50
 

 ٜكٍٛ امل٪يـ ْؿغ٘ عٔ نتاب٘:

ٗز يف سٌ َؾه٬ت٘ ٚؾتح "مشضت عٔ عاعز اؾز ٚاقتعزت غاصب اؾ

َػًكات٘، ٚؼؾٝت٘ ٚنؾـ عٜٛقات٘ . . .، ٚققزت تضفٝع٘ ظٛاٖض آٜات ايكضإٓ سٟ 

ايشنض، يٝتٝغض ب٘ ايكضإٓ يًشنض ؾٌٗ َٔ َزنض ٚايتظَت سنض املقارص ٚايق٬ت 

ٚا٭بٛاب ٚاؾُٛع ٚاملؿضرات َع ؼكٝل َٓاعب١ بني املعاْٞ ا٭ف١ًٝ ٚاجملاط١ٜ ٚإؽاص٠ 

ني املرتارؾات ٚعٓز تهضص ايًػات اقتقضت ع٢ً سٌ ايهتاب كاؾ١ اإلعٗاب إىل ايؿضٚم ب

ٚعآ١َ ا٭سباب.
51"

 

بزأ ايع١َ٬ ايهاْزًٖٟٛ سٝات٘ ايتقٓٝؿ١ٝ بتأيٝـ ايؾضح ايعضبٞ يًُكاَات 

أيـ ٖشا ايؾضح ٚنإ عُضٙ اؿضٜض١ٜ َٔ امل٪يؿات ايؾٗري٠ ٚايك١ُٝ يف ا٭رب ايعضبٞ، 

ع١ٓ. 19
52

أ١ُٖٝ ٖشا ايؾضح ٚع٢ً َا تنُٓ٘ َٔ ايٓؿع َٔ ايعًُا٤ ايعباقض٠ َٔ بٚأؽار  

ّ(، ٚايؾٝخ سبٝب 9100-9919ٖـ/9099-9111أَجاٍ ايع١َ٬ أْٛص ؽاٙ ايهؾُريٟ )

ّ(، ٚايع١َ٬ ؽبري 9111ٖـ/9029راص ايعًّٛ ايزٜٛبٓز١ٜ )تايضمحٔ ايعجُاْٞ ْاظض 

ّ(، ٫َْٛٚا قُز إعظاط عًٞ 9121-9993ٖـ/9031-9032أمحز ايعجُاْٞ )

٫َْٛٚا ايؾٝخ أمحز بٔ عابز املزْٞ، ٫َْٛٚا أمحز راٙ  ّ(،9192ـ9999ٖـ/9012ـ9111)

ايؾٓكٝطٞ املٗادض املزْٞ املزصؼ باؿضّ ايٓبٟٛ عابكا.
53

 

 ٚٚؽح امل٪يـ ؽضس٘ ٖشا مبٝظات عزٜز٠، ٖٚٞ:

  مشض عٔ عاعز اؾز يف سٌ َؾه٬ت٘ ٚؾتح َػًكات٘ ٚنؾـ عٜٛقات٘ بعباص٠

 عًغ١ ٚع١ًٗ املٓاٍ
 سنض مجٛع املؿضرات، َٚؿضرات اؾُٛع 
 طض ّٔٝ  ٜك١ اعتعُاهلاسنض ا٭بٛاب ٚاملقارص ٚايق٬ت ٚا٭ؾعاٍ ٚب
 سنض ايتٛاؾل بني املع٢ٓ اؿكٝكٞ ٚاملع٢ٓ اجملاطٟ، ٚايؿٛاصم ؾُٝا بني املرتارؾات 
  ٕدعٌ ا٭بٛاب ٚاملقارص ٚاؾُٛع ٚاملؿضرات ٚف٬ت ا٭ؾعاٍ َرب١ٖٓ بآٜات ايكضآ

ايهضِٜ، ٚيف بعض ا٭َانٔ با٭سارٜح ايٓب١ٜٛ ايؾضٜؿ١
54 

(c) www.nidaulhind.com



ٟقُز أؽؿام ايضمحٔ  ايهاْزًٖٛ  رصاعات عضب١ٝ 20                                        

 

Dirasat Arabia   ايزصاعات اإلع١َٝ٬ 7102ايعزر ايضابع 

 

 

  ٚأخش امل٪يـ مجٝع ٖشٙ ا٭عاخ َٔ نتب ايًػ١ املٛثٛم بٗا ٚتقاْٝـ ا٭١ُ٥

ايهباص ٚسنضٖا امل٪يـ يف َبزأ نتاب٘. 
55

 

ٚيف َبزأ ايهتاب نتب َكز١َ ع١ًُٝ، ٚقضض ققٝز٠ يف َزح ايٓيب اـامت ـ 

ًٝ٘ ٚعًِ ـ يف ايبشض املتكاصب. ف٢ً اهلل ع
56

 

 "َكز١َ اؿزٜح":

 933أيـ ٫َْٛا ايهاْزًٖٟٛ نتابا بايعٓٛإ املشنٛص ٜؾتٌُ ع٢ً سٛايٞ 

فؿش١، ٖٚٛ مل ٜطبع بعز.
57

 

 "َٓش١ اؿزٜح يف ؽضح أيؿ١ٝ اؿزٜح":

 ٘ بايعضب١ٝ يف ؽضح "أيؿ١ٝ اؿزٜح"، ٚمل ٜطبع.أيؿ

ٚأيـ ايؾٝخ ايهاْزًٖٟٛ نتابا يف ؽضح أيؿ١ٝ اؿزٜح، ٚمل ٜطبع بعز.
58

 

 ؽاعضٜت٘:

 ققٝز٠ "أمسا٤ ايٓيب ايهضِٜ":

زٜح ٚعًِ ايه٬ّ ظاْب تأيٝـ ايهتب اهلا١ً٥ ٚايك١ُٝ يف ايتؿغري ٚاؿ

ٚايرتادِ )ايغري( قضض ايع١َ٬ ايهاْزًٖٟٛ ايكقا٥ز ٚاملضاثٞ ٚاؿُز ٚاملزح يًضعٍٛ ـ 

فًٛات اهلل عًٝ٘ ـ بايًػتني ايعضب١ٝ ٚايؿاصع١ٝ
59

، ٚنإ ٜكضض ايؾعض ايعضبٞ اصػا٫
60

 .

صغب إىل ايؾعض ٚا٭رب بتزصٜػ املكاَات اؿضٜض١ٜ ٚاتؿل ي٘ إٔ ٜزصِّعٗا مُٔ ايهتب 

 19ا٭خض٣ يف رصٚؼ ايغ١ٓ ا٭ٚىل َٓش تعٝٝٓ٘ َزصعا بزاص ايعًّٛ ايزٜٛبٓز١ٜ ٚنإ ابٔ 

ع١ٓ، ٚأيـ ؽضح املكاَات اؿضٜض١ٜ ْؿػ ايغ١ٓ، ٚيف َغتٌٗ ايؾضح قضض يف َزح ايٓيب 

٘ ٚعًِ ـ ققٝز٠ ط١ًٜٛ مجع ؾٝٗا مجٝع أمسا٤ ايٓيب ـ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ـ ف٢ً اهلل عًٝ

ٚعًِ ـ اييت ُسِنضت يف ايكضإٓ ايهضِٜ ٚايهتب ايغُا١ٜٚ ا٭خض٣،
61

ٚمساٖا "أمسا٤ ايٓيب  

ايهضِٜ"
62

 ، ٚبعض أبٝاتٗا ٖٞ:

 

 قغِٝ دغِٝ بغِٝ ٚعـــــــــــــــــــــــِٝ  نــــــــــــــــــــــــضِٜؽؿٝع َطاع ْيب

 صعٍٛ َبني صؽٝز سًـــــــــــــــــــــِٝ بؾري ْشٜض َٚــــــــــــــــــــــــــــــــزثض

 ٚخري ايرباٜا ْٚٛص قـــــــــــــــــــــزِٜ عضاز َٓري نؾُػ اينشــــــــــــــ٢

 مثاٍ ايٝتِٝ َٚأ٣ٚ ايعـــــــــــــــــــزِٜ صمح١ ايعايــــــــــــُني َٚٛىل ايٛص٣

 ِصٚا٤ ايػًٌٝ ؽؿا٤ ايغــــــــــــــــــــكِٝ ٖٛ ايقاحل ايقارم امل٪متـــــــــــــــٔ

 فؿٛح ْقــــــــــــــــــٛح عؿٛ نضِٜ ٖٛ ا٭عًِ ا٭نضّ املـــــــــــــــــضػ٢

 رعـــــــــــــــــا٤ ايرباِٖٝ عٓز اؿطِٝ ـــــــــــــغ ايهًِٝبؾاص٠ عٝغ٢ ٚٚعــــ

 ٚإلٌٝ عٝغــــــــــــــــ٢ ٚيٛح ايهًِٝ ٚأمحز اعِ أت٢ ؾـــــــــــــــــــٞ ايهتب
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 ب٘ بؾَّـــــــــــــــــــضٚا َٓش عقِضقزِٜ ٚنٌ ايٓبٝني ٚاملضعــــــــــــــــــــــًني

فٝز لٝز صقٝب طعــــــــــــــــــــِٝ ــــــــــــــًٝط أسٝز أساُرٚؾاِصَقـــــــــــــ
63

 

 ققٝز٠ "١َٝ٫ املعضاز":

ٚيف َزح ايٓيب ايهضِٜ ـ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ـ قاٍ ققٝز٠ أخض٣ ٖٚٞ عٔ 

ز٠ اَض٨ ايكٝػ ايؾٗري٠ اييت َٔ ايغبع اإلعضا٤ ٚاملعضاز ايٓبٟٛ، ْٚغذٗا ع٢ً ٚطٕ ققٝ

املعًكات َٚطًعٗا؛ "قؿا ْبو َٔ سنض٣ سبٝب َٚٓظٍ"
64

 ، ٚبعض أبٝاتٗا ٖٞ:

َِكٛيــــــــٞ  ققٝزا بإعـــــــــــــــضا٤ ايٓيب املبّذٌ أ٫ يٝت ؽعضٟ ٌٖ ٜكٛئ 

 إىل املغذز ا٭قق٢ إىل عضؽ٘ ايعًٞ ٕ َٔ أعـــــــــــــض٣ بًٌٝ بعبزٙؾغبشا

 نــــــــــــربم ٚيٝػ ايربم َٓ٘ أعذٌ متطـــــــــ٢ بضاقا خطٛٙ َــــز طضؾ٘

 ٚقز مجعٛا يًؾاٖز املــــــــــــــــتٛنٌ ٚفــــــــارف ؾٝٗا ا٭ْبٝا٤ أٜٓعضْٚ٘

 ٚأَِ مجٝع ايضعٌ ٜا خري َـــــــضعٌ  تكزّٚقاٍ ي٘ ايضٚح ا٭َـــــــــــــــني

ـِٗ يف نٌ ْار ٚقؿٌَٚقباسـ ؾأْت إَاّ ا٭ْبٝا٤ ٚخطـــــــــــــٝبِٗ
65

 

 ققٝز٠ "تا١ٝ٥ ايكنا٤ ٚايكزص":

ٖشٙ أطٍٛ ققا٥زٙ، ٖشٙ ايكقٝز٠ ع٢ً َغأي١ اؾرب ٚايكنا٤ ٚايكزص يف ايضر 

ًَشز،ع٢ً 
66

امس٘ طٜز بٔ تكعٞ يف ايكضٕ ايغابع اهلذضٟ صؾع ٖشٙ املغأي١ أٟ َغأي١  

ايكنا٤ ٚايكزص بؾز٠ نبري٠، ٚقضض ققٝز٠ مم٠٤ًٛ با٫عرتامات ٚايطعٓات ٚساٍٚ إٔ 

ُِْؾضت ققٝز٠ ٖشا ىًل ع٤ٛ  ُِٜنًِّٗ، ٚسُٝٓا  ايتؿاِٖ يف ايٓاؼ ػاٙ اإلع٬ّ ٚأصار إٔ 

سٝٓشاى إىل ايضر عًٝ٘، ٚصر ع٢ً ؽبٗات٘ ايعًُا٤ َٔ عٛصٜا  ايٝٗٛرٟ ايتؿت عًُا٤ اإلع٬ّ

َٚقض ٚايعضام ْعُا ْٚجضا، ٚيهٔ مل ٜضر ع٢ً تًو ايكقٝز٠ أسز َٔ ايعًُا٤ اهلٓٛر، ؾُٮ 

 ايع١َ٬ ايهاْزًٖٟٛ ٖشا ايؿضاؽ.

ٖـ، ٚأيـ هلا 9093بٝتا، ٚقضمٗا ايع١َ٬ يف ع١ٓ  910تؾتٌُ ايكقٝز٠ ع٢ً 

ٚاٯخض با٭صر١ٜ، ؽضسني، أٚهلُا بايعضب١ٝ
67

 ٚبعض أبٝاتٗا ؾُٝاًٜٞ:

 

 َعاص ي٘ َٔ سنض٠ ا٭ســــــــــــز١ٜ أ٫ نٌ ؽـــــــــــــــــــ٧ٝ ٖايو ٚٚدٛرٙ

 خرب٠٭عــــــُا٥٘ اؿغ٢ٓ يز٣ أٌٖ  َٚا ٖشٙ ا٭نٛإ إ٫ َعاٖـــــــــــــــــض

 نُجٌ ايعهٛؼ يف املضاٜا ايقـــك١ًٝ ٚإٕ ٚدٛر املُهٓات بأعـــــــــــــــضٖا

 نعٌ دزاص أٚ عضاب بكٝعـــــــــــــ١ َٚا عايـــــــــــــــــــِ اإلَهإ إ٫ ٚأْ٘

 ٖٛ اـايل ايباصٟ مبشض املــؾ١٦ٝ ٖٛ اهلل صب ايهـــــــــــٕٛ ٫ صب غريٙ

١َّ صض ٚايغـُا٤ٖٛ اـايل ا٭طٚاز نا٭ ِٗ ٚؽــــــُػ اينش٢ ٚاي١ًًٝ امُلزَي
68

 

 صا١ٝ٥ اؿُز ٚايجٓا٤ ٚاملٓادا٠ ٚايزعا٤:
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ٚقضض ققٝز٠ يف محز اهلل عظ ٚدٌ، ٚمساٖا ققٝز٠ صا١ٝ٥ اؿُز ٚايجٓا٤ 

 ٚاملٓادا٠ ٚايزعا٤، ٚبنع أبٝات٘ ٖٞ:

 

 صنت ٜا صب ايغــُاٚات ٚايجض٣تبا يو اؿُز ٚايتكزؼ ٚاملـــــــــذز نً٘

 تعايٝت َا أ٫ٚى باؿـُـــــز أدزصا يو ايهربٜا ٚاـًل ٚا٭َـــــــــض نً٘

 ؾٓعُاى دًّت إٔ ُتَعّز ُٚتشَقــــــضا يو ايؿنٌ ٚايٓعُا٤ ٚايؾــــــهض نً٘

 ٚإٕ بايؼ املـــــــــجين ٚأنجض أنجضا َٚٔ سا ايشٟ وقٞ ثٓا٤ َٚــــِزس١

ََُكقِّضا يف ايهٕٛ َــــٔ نٌ نا٥ٔ ٚيٛ إٔ َا  يغــــــــإ ٜزِٜ اؿُز نإ 

ِ٘ صبا َٚايــــــــــــها  ٚباملقطؿ٢ اهلارٟ صع٫ٛ َبؾضا صمٝت بو اإلي

عغـــــــ٢ أِصَرٕ ّٜٛ ايكٝا١َ نٛثضا ٚبامل١ً ايبٝنا٤ رٜٓا ِٚؽــــــــــضع١
69

 

 جٓا٤":ققٝز٠ "١َُٝٝ املزٜح ٚاي

قضض ققا٥ز عزٜز٠ يف َزح ايٓيب ـ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ـ ٚأطٍٛ ققا٥زٙ يف 

 َزح ايٓيب ققٝز٠ "١َُٝٝ املزٜح ٚايجٓا٤"، ٚؾُٝا ًٜٞ بعض أبٝاتٗا:

 ؾأنــــــــــــــضّ خًل اهلل أٚىل ٚأقزّ إسا نإ َــــــــــــــــزح أٚ ثٓا٤ َُِٓٓ

 ملا أْ٘ عض املــــــــــــــــهاصّ قًظّ ٫ٚ٘بز َـــــــٔ عض طٌٜٛ ملــــــزس

 ٜزٜٔ مبا ٜٗــــــــــ٣ٛ َٚا ٖٛ ٜظعِ يهٌ اَض٨ ؾـــــٞ اؿب رٜٔ َٚشٖب

َٞ سب املقطؿ٢ َٓبع اهلز٣ أدٌ ايٛص٣ َٔ يف اؾُاٍ َغـــــًِّ ٚرٜٓــــ
70

 

 "١َُٝٝ ١َٝ٫ٚ": ققٝز٠

قضض ايع١َ٬ ٖاتني ايكقٝزتني يف َزح ايٓٛاب َري عجُإ عًٞ خإ سانِ 

سٝزصآبار )رنٔ( اهلٓز١ٜ، ُٚطِبع "ايتعًٝل ايقبٝح ؽضح َؾه٠ٛ املقابٝح" َٔ َ٪يؿات 

ايع١َ٬ قُز إرصٜػ ايهاْزًٖٟٛ ايك١ُٝ ع٢ً ْؿكات ايٓٛاب املُزٚح/ ٚقز ؼٌُ 

"ايتعًٝل ايقبٝح ؽضح َؾه٠ٛ املقابٝح" َٔ َ٪يؿات ايع١َ٬ ايٓٛاب املُزٚح ْؿكات طبع 

قُز إرصٜػ ايهاْزًٖٟٛ ايك١ُٝ، ؾاعرتف ايع١َ٬ املشنٛص بٗشا اؾٌُٝ يف ٖاتني 

بٝتا، 921ايكقٝزتني، أَا ايكقٝز٠ امل١ُٝٝ ؾٗٞ تؾتٌُ ع٢ً 
71

ٖٚا ٖٛ سا بنع أبٝات َٔ  

 ايكقٝز٠ امل١ُٝٝ:

 

ِِ عــــــــــــ٬ّ ع٢ً ًَو دًٌٝ املهاصّ  ؾٛامً٘ َعضٚؾ١ يف ايعٛايــــــــــــ

ُٜزع٢ ي٘ ؾــــــــــــــــــــٞ راص بط١ٝ ٚ ِِ  ٚقب١ً اإلعـــــــــــــ٬ّ صؾٝع ايزعا٥

ِِ م املٓابض دٗــــــــــــــض٠ُٜزع٢ ي٘ ؾٛ  ٜػـــــــــضر ؾــــــــٞ آثاصٙ ناؿُا٥

ِِ ٚمل ٜؾــــــــــهض اهلل ايشٟ يٝػ ؽانضا مُلِٓعُ٘ رأب ايهؿٛص امُلـــــــــــضاِغ
72

 

 

ٚأَا ايكقٝز٠ اي١َٝ٬ ؾؿٝٗا ميزح ايع١َ٬ ايٓٛاب املشنٛص بأعًٛب أؾنٌ 
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 مما َزس٘ يف ايكقٝز٠ امل١ُٝٝ، ٚؾُٝا ًٜٞ منٛسز ٖشٙ ايكقٝز٠:

 

ٌِ إسا قٌٝ إيـــ٢ ايٓاؼ أمســـــ٢ تؿن٬  ْٛا٫ ٚؾٝنا ؾــــــــــٛم ٚبٌ َٗط

ٌِ اإسا قٌٝ إيـــــ٢ ايٓاؼ تهـــــــــــــضَ  ٚؾن٬ ٚدٛرا ؾٛم دٛر َغــًغـــ

ٌِ أؽـــــــــــــاصت عاص ثِ ٚبٌ َٗطٌ  ملًو بإمجاع ا٭ْاّ بؿنـــــــــــــــ

ٌِ أؽــــــــاصت غُاَات إىل خري ٚابٌ  دٛار ٚباؾٛر ايػـــــــــــظٜض كذ

ُُٜٓا ٚبٗذ١ ٌَُِٜعظُّ عظٜظ ثِ سٍ املـــــــــــ ٫ٚ طيَت يإلعــــــــــ٬ّ   ـــــــشيِّ

ٌِ ٫ٚ طيَت يإلعـــــــــ٬ّ عظا ٚصؾع١ عًــــــــ٢ نٌ ساٍ صغِ أْـ املٓه
73

 

 

ـ"١َٝ٫ صؾع ٚنشيو ْغر ققٝز٠ ع٢ً َغأي١ صؾع ايٝزٜٔ ٚاييت تؾتٗض ب

ايٝزٜٔ"

74

بٝتا ع٢ً ٚؾا٠ ايع١َ٬ أْٛص ؽاٙ ايهؾُريٟ،  92، ٚقاٍ َضث١ٝ ؼتٟٛ ع٢ً 

 َٚٓٗا َا ًٜٞ:

 ٚسؿغ ٚمبط بعز ؽـــــــٝخ َبذٌ عـــــ٬ّ ع٢ً سؿغ ايهتاب ٚعــ١ٓ

 نبزص َبني يف ردــــــ٢ ايًٌٝ أيٌٝ أْٛصا أصٜز ب٘ ْٛص اهلـــــــــــــز٣

 نـُجٌ ايبداصٟ أٚ نٓشٛ ابٔ سٓبٌ ؾــــــــــكز نإ إعذاطا يــزٜٔ ْبٝٓا

 ـطب دًٌٝ قـــــــــز أْاذ مبٓظٍ بهــ٢ عامل اإلعـــ٬ّ طضا ٚأع٫ٛ

 بهت٘ ْٛاسـٞ ا٭صض ٚايؿًو ايعًٞ بها٤ َكاّ ايزصؼ ٚايٛعغ ساعـضا

 ملجٌ َغــــــــــٝح ايهارٜإ املدبٌ ُٗــــــــضٜا َجكؿاؾكز نإ صقا عـ

ٚصســـــــُت٘ ترت٣ نٛرم فًذٌ عًٝو عـــــــــــ٬ّ اهلل ٜا قرب أْٛص
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 بٝتا ع٢ً ٚؾا٠ ٫َْٛا أؽضف عًٞ ايتٗاْٟٛ:  09ٚقاٍ َضث١ٝ ؼتٟٛ ع٢ً  

 مبٛت سهِٝ اهلٓز أؽـــــــضف عامل عًــــــ٢ ٚاملهاصّيكز قبنت صٚح اي

 مبٛت إَــــــاّ اهلٓز صأؼ املهاصّ ٚقز قبنت صٚح ايؿنا٥ٌ ٚاهلـــز٣

 يكز َضز ايبشـــضٜٔ َٓ٘ يؾـــــــا٥ِ يكز مجع ايعًُني ظٗــــــــــضا ٚبطٓ٘

 ا املرتانُِٖـــــــ٢ عًُ٘ َجٌ اؿٝ ٚقــز نإ ؾــــٞ ايتؿغــــــري آ١ٜ صب٘

 ٚفـــــاص بٓا٤ ايزٜٔ ٚا٢ٖ ايزعا٥ِ تظعـــــــظع بٓٝإ ايؾـــضٜع١ ٚايتك٢

 ٚقز غال عـــض ايعًِ بعز ايت٬طِ ٚقز َاٍ طٛص ايؿنٌ بعز َا صعــــا

 ؾضط٤ى صط٤ دٌ عـٔ ٖٚـــِ ٚاِٖ ؾكزْاى َٔ ؽـــــــــــا٤ بعزى ؾًُٝت

 ؾكـزْاى َجٌ ا٭صض تؿكــز ٚبًٗا

٠ ا٭صض َٔ رٕٚ ٚنٝـ سٝا

عادِ
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 اـامت١:

إٕ ايب٬ر اهلٓز١ٜ ٫تظاٍ خقب١ يف إْتاز عباقض٠ َٚقاقع ٚأؾشاس َٔ ايعًُا٤ 

(c) www.nidaulhind.com



ٟقُز أؽؿام ايضمحٔ  ايهاْزًٖٛ  رصاعات عضب١ٝ 24                                        

 

Dirasat Arabia   ايزصاعات اإلع١َٝ٬ 7102ايعزر ايضابع 

 

 

اإلع٬َٝني ٚاؾٗابش٠ ٚايٓٛابؼ، ٚاعرتف بؿنًِٗ ايعًُا٤ يف املعُٛص٠ ايعضب١ٝ 

ٚاإلع١َٝ٬، ٚهلِ إعٗاّ َؾهٛص ٚرٚص سٟٝٛ يف ْؾض ايعًّٛ اإلع١َٝ٬ ٚبٛد٘ خال يف 

٘ ايكاص٠ اهلٓز١ٜ َٓش إٔ ٚطأت اهلٓز أقزاّ املغًُني َجٌ عًِ ايتؿغري ٚاؿزٜح يف ؽب

ايؾٝخ سغٔ بٔ قُز ايقػاْٞ، ٚايع١َ٬ عبز اؿل احملزخ ايزًٖٟٛ، ٚايؾٝخ ٚيٞ اهلل 

بٔ عبز ايضسِٝ ايزًٖٟٛ، ٚايع١َ٬ أْٛص ؽاٙ ايهؾُريٟ، ٚايع١َ٬ عبز اؿٞ ايؿضْػٞ 

ٖشا ؾً٘ رٚص َضَٛم يف تضٜٚر  قًٞ، َٚا إيِٝٗ َٔ ايضدا٫ت ايهجرئٜ، ٚأَا ؽٝدٓا

عًِ اؿزٜح املُٕٝٛ، ٚي٘ رٟٚ ٖا٥ٌ يف ا٭ٚعاط ايع١ًُٝ، إْ٘ ٜعترب َٔ نباص احملزثني 

ٚا٭عتاس٠ ا٭د٤٬، ٚي٘ إعٗاّ ٚاؾض نشيو يف ايؾعض ايعضبٞ، ٚي٘ ايعزٜز َٔ ايكقا٥ز 

ايؾعض١ٜ ايبزٜع١، َٚخّقب خظ١ٜٓ عًِ اؿزٜح بايعزٜز َٔ َ٪يؿات٘. ٜٚضدع دٌ 

إعٗاَات٘ ايؿضٜز٠ ٚخزَات٘ ايك١ُٝ إىل َزصع١ َعاٖض ايعًّٛ سٝح تعًِ ٖٚٛ َعٗز 

ّ َز١ٜٓ عٗاصْؿٛص َٔ ١ٜ٫ٚ أتضابضارٜؿ اهلٓز١ٜ، 9933عًُٞ ٚرٜين نبري تأعػ يف 

ٚهلشٙ املزصع١ خزَات د١ًًٝ يف ْؾض ٚتضٜٚر ايعًّٛ اإلع١َٝ٬، ٖٚٞ ٫ تظاٍ تغِٗ 

 ؿكٗا٤ ٚاحملزثني ٚاملؿغضٜٔ.إعٗاَا َضَٛقا يف إْتاز ايعًُا٤ ٚاي
 اؿٛاؽٞ:

                                                           
1

املؿيت إهلٞ غـــؿ تعضف بًز٠ "ناْزًٖ٘" إلْتاز عزر نبري َٔ ايؾدقٝات ايز١ٜٝٓ ايباصط٠ أَجاٍ  -

٫َْٛٚا َعؿض سغني ٫َْٛٚا فزٜل أمحز ٫َْٛٚا قُز إيٝاؼ ٫َْٛٚا قُز إرصٜػ ٫َْٛٚا 

قُــــــز طنضٜا ٫َْٛٚا قُز ٜٛعـ ايهاْزًٖٟٛ ٫َْٛٚا قُز عًٞ فزٜكٞ ٫َْٛٚا قُز 

٫َْٛا فزٜكٞ، "تشنضٙ  ں؛ قُز َٝا9/99رٜٛبٓز"،  ۓَايو. )ؾٝٛض ايضمحٔ، "َؾاٖري عًُا

 (03قُز إرصٜػ ناْزًٖٟٛ"، ل 

2
 9/99رٜٛبٓز"،  ۓؾٝٛض ايضمحٔ، "َؾاٖري عًُا -

3
َعاِٖض  ۓ؛ قُز ؽاٖز ايغٗاصْبٛصٟ، "عًُا9/99رٜٛبٓز"،  ۓؾٝٛض ايضمحٔ، "َؾـاٖري عًُا -

 1/13ٛص اٚص ُاْهٞ عًُٞ ٚتقٓٝؿٞ خزَات"، عًّٛ عٗاصْؿ

4
ٛص اٚص ُاْهٞ عًُٞ ٚتقٓٝؿٞ خزَات"، ؿَعاِٖض عًّٛ عٗاصْ ۓقُز ؽاٖز ايغـــــــٗاصْبٛصٟ، "عًُا -

 30؛ فزص ايزٜٔ عاَض ا٭ْقاصٟ، "داَع١ َعاٖض عًّٛ ْبش٠ َٔ تاصىٗا"، ل 1/13

5
ٛص اٚص ُاْهٞ عًُٞ ٚتقٓٝؿٞ خزَات"، َعاِٖض عًّٛ عٗاصْؿ ۓقُز ؽاٖز ايغــٗاصْبٛصٟ، "عًُا -

1/13 

6
َعاِٖض  ۓ؛ قُز ؽاٖز ايغٗاصْبٛصٟ، "عًُا 9/99رٜٛبٓز"،  ۓؾٝٛض ايضمحٔ، "َؾاٖري عًُا -

 1/11ٛص اٚص ُاْهٞ عًُٞ ٚتقٓٝؿٞ خزَات"، عًّٛ عٗاصْؿ

7
 9/99رٜٛبٓز"،  ۓؾٝٛض ايضمحٔ، "َؾاٖري عًُا -

(c) www.nidaulhind.com
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8

 9/99رٜٛبٓز"،  ۓ عًُا؛ ؾٝٛض ايضمحٔ، "َؾاٖري901"، ل چراغےبزِم أشرف كأمحز ععٝز، " -

9
 9/99رٜٛبٓز"،  ۓؾٝٛض ايضمحٔ، "َؾاٖري عًُا -

10
ّ يف َز١ٜٓ بضًٜٞ، ؽضز َٔ راص ايعًّٛ 9993ٖـ/9032 ٖٛ ؽبري أمحز بٔ ؾنٌ ايضمحٔ، ٚيز يف -

ّ، ٚاؽتػٌ بٛظٝؿ١ ايتزصٜػ يف َزصع١ ؾتشبٛصٟ بزًٖٞ، ٚراص 9131ٖـ/9019ايزٜٛبٓز١ٜ يف 

ايعًّٛ ايزٜٛبٓز١ٜ، َٚزصع١ رابٌٗٝ سٝح تٛىل ص٥اع١ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ، ٖادض إىل بانغتإ بعز 

ّ، ي٘ نتاب َعضٚف "ؾتح 9121ٖـ/9031 يف تكغِٝ ايب٬ر، ٚعني ص٥ٝغا يًُذًػ ايتأعٝغٞ، تٛيف

املًِٗ يف ؽضح َغًِ". )طبري أمحز ايؿاصٚقٞ، "َغا١ُٖ راص ايعًّٛ بزٜٛبٓز يف ا٭رب ايعضبٞ"، ل 

103-101) 

11
َعاِٖض  ۓ؛قُز ؽاٖز ايغـٗاصْبٛصٟ، "عًُا9/93رٜٛبٓز"،  ۓؾٝٛض ايضمحٔ، "َؾاٖري عًُا -

 1/19ٛص اٚص ُاْهٞ عًُٞ ٚتقٓٝؿٞ خزَات"، عًّٛ عٗاصْؿ

12
َعاِٖض  ۓ؛قُز ؽاٖز ايغـٗاصْبٛصٟ، "عًُا9/93ٜٛبٓز"، ر ۓؾٝٛض ايضمحٔ، "َؾاٖري عًُا -

 1/11ٛص اٚص ُاْهٞ عًُٞ ٚتقٓٝؿٞ خزَات"، عًّٛ عٗاصْؿ

13
ّ يف 9930ٖـ/9193َٔ صبٝع ايجاْٞ  9ٖـــــٛ أؽضف عًٞ بٔ عبز اؿل اؿٓؿٞ ايتٗاْٟٛ، ٚيز يف  -

ّٛ ايزٜٛبٓز١ٜ يف تٗاْ٘ بٕٗٛ َٔ أعُاٍ َعؿضْهض ب١ٜ٫ٛ أتضابضارٜؿ اهلٓز١ٜ، ؽضز َٔ راص ايعً

ع١ٓ، ٜبًؼ عزر َ٪يؿات٘  92ّ، ثِ تٛىل ايتزصٜػ مبزصع١ داَع ايعًّٛ بهاْبٛص ملز٠ 9990ٖـ/9039

بايعضب١ٝ ٚا٭صر١ٜ إىل مثإ َا١٥ نتاب، َٚععُٗا يف ايتؿغري ٚايغًٛى ٚايه٬ّ. تٛيف يف صدب 

ع٬ّ"، اجملًز ايجايح، ّ. )عبز اؿٞ اؿغين، "اإلع٬ّ مبٔ يف تاصٜخ اهلٓز َٔ ا٭9120ٖـ/9031

؛ قبٛب صمٟٛ، 39؛ عبز ايؾهٛص ايرتَشٟ، "تشنض٠ ايعؿض"، ل 9991-9991اؾظ٤ ايجأَ، ل 

 (92-1/99"تاصٜخ راص ايعًّٛ رٜٛبٓز"، ل 

14
ايعًّٛ  ٖــــٛ ايع١َ٬ قُز أْٛص ؽاٙ بٔ َععِ ؽاٙ اؿٓؿٞ َٔ ايعباقض٠ ايك٥٬ٌ ايشٜٔ ألبتِٗ راص -

ّ يف قض١ٜ ٚرٚإ َٔ ١ٜ٫ٚ نؾُري اهلٓز١ٜ، ٚبعز إٔ أخش 9919ٖـ/9111ايزٜٛبٓز١ٜ، ٚيز يف

ّ، تٛىل 9911ٖـ/9093ايعًّٛ ا٫بتزا١ٝ٥ يف أَه١ٓ كتًؿ١ ايتشل بزاص ايعًّٛ ايزٜٛبٓز١ٜ يف 

ز١ٜ، ثِ ايتزصٜػ باملزصع١ ا٭١َٝٓٝ بزهلٞ طَاْا، ٚٚيٞ ص٥اع١ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ بزاص ايعًّٛ ايزٜٛبٓ

ّ، تٛيف 9101ٖـ/9099ّ ٚاؽتػٌ بٗا بايتزصٜػ ست٢ 9111ٖـ/9023اْتكٌ إىل داَع١ رابٌٗٝ يف 

ّ، ي٘ َ٪يؿات عزٜز٠ ٚأبضط َٓٗا "ايعضف ايؾشٟ"، ٚ"ؾٝض ايباص٨ يف 9100ٖـ/9091يف فؿض َٔ 

ع٬ّ"، ؽضح فشٝح ايبداصٟ"، َٚا إىل سيو. )عبز اؿٞ اؿغين، "اإلع٬ّ مبٔ يف تاصٜخ اهلٓز َٔ ا٭

-1/11؛ قبٛب صمٟٛ، "تاصٜخ راص ايعًّٛ رٜٛبٓز"، 9911-9919اجملًز ايجايح، اؾظ٤ ايجأَ، ل 

13 ،139-131) 

(c) www.nidaulhind.com
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 1-9/9ايتكاصٜغ يـ"ايطٝب ايؾشٟ يف ؽضح ايرتَشٟ يًُ٪يـ  فؿش١ -

16
 ْؿػ املقزص  -

17
 1-9/9فؿش١ ايتكاصٜغ يـ"ايطٝب ايؾشٟ يف ؽضح ايرتَشٟ يًُ٪يـ  -

18
ص ُاْهٞ عًُٞ ٚتقٓٝؿٞ خزَات"، َعاِٖض عًّٛ عٗاصْؿ ۓقُز ؽاٖز ايغــٗاصْبٛصٟ، "عًُا - ٛص ٚا

1/09-01 

19
   ٚص اٚص ُاْهٞ عًُٞ ٚتقٓٝؿٞ پَعاِٖض عًّٛ عٗاصٕ ۓقُز ؽــاٖز ايغـــٗاصْبٛصٟ، "عًُا -

 1/01خزَات"، 

20
ٛص اٚص ُاْهٞ عًُٞ ٚتقٓٝؿٞ خزَات"، َعاِٖض عًّٛ عٗاصْؿ ۓقُز ؽــاٖز ايغـــٗاصْبٛصٟ، "عًُا -

1/01 

21
 02-1/00ْؿػ املقزص،  -

22
 ْؿػ املقزص -

23
 ْؿػ املقزص  -

24
ص ُاْهٞ عًُٞ ٚتقٓٝؿٞ خزَات"، َعاِٖض عًّٛ عٗاصْؿ ۓقُز ؽاٖز ايغــٗاصْبٛصٟ، "عًُا - ٛص ٚا

1/02-09 

25
 1/09ْؿػ املقزص،  -

26
 1/03ْؿػ املقزص،  -

27
 9/2قُز إرصٜػ ايهاْزًٖٟٛ، "ايتعًٝل ايقبٝح"،  -

28
 01رصٜػ ناْزًٖٟٛ"، ل ايقزٜكٞ، "تشنضٙ ٫َْٛا قُز إ ںقُز َٝا -

29
 01ْؿػ املقزص )ٖـ( ل  -

30
 9/995159قُز إرصٜػ ايهاْزًٖٟٛ، "ايتعًٝل ايقبٝح"،  -

31
ـــــــــــزٜكٞ، "تشنضٙ ٫َْٛا ايق ں؛ قُز َٝا 9/3قُز إرصٜػ ايهاْزًٖٟٛ، "ايتعًٝل ايقبٝح"  -

 39قُز إرصٜػ ناْزًٖٟٛ"، ل 

32
 3-9/9قُز إرصٜػ ايهاْزًٖٟٛ، "ايتعًٝل ايقبٝح"،  -

33
ٛص اٚص ُاْهٞ عًُٞ ٚتقٓٝؿٞ خزَات"، عٗاصْؿ عاِٖض عًَّٛ ۓقُز ؽاٖز ايغٗاصْبٛصٟ، "عًُا -

1/99 

(c) www.nidaulhind.com
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، قُز َتني ٖامشٞ، عادز ايضمحٔ فزٜكٞ، َضنظ ؼكٝل رٜاٍ 1/11ؾٗضعت كطٛطات،  -

ضعــت ٥٫ربٜضٟ ْك٬ عٔ تغِٓٝ ؾاط١ُ،"٫َْٛا قُز إرصٜػ ناْزًٖٟٛ نٞ عضبٞ عــــٓهٗـ ت

 903خزَات"، )املكاٍ يؾــــــــٗار٠ َا قبٌ ايزنتٛصاٙ(، ل  ںطبإ ٚارب َٞ

35
ٛص اٚص ُاْهٞ عًُٞ ٚتقٓٝؿٞ خزَات"، َعاِٖض عًّٛ عٗاصْؿ ۓقُز ؽاٖز ايغٗاصْبٛصٟ، "عًُا -

1/99 

36
 9/1قُز إرصٜػ ايهاْزًٖٟٛ، "ؼؿ١ ايكاص٨ عٌ َؾه٬ت ايبداصٟ"، املهتب١ ايعجُا١ْٝ، ٫ٖٛص )ب، ت(  -

37
 92-9/09صادع يًتؿقٌٝ قُز إرصٜػ ايهاْزًٖٟٛ، "ؼؿ١ ايكاص٨ عٌ َؾه٬ت ايبداصٟ"،  -

38
 13-9/19ْؿػ املقزص  -

39
 13ايقزٜكٞ، "تشنضٙ ٫َْٛا قُز إرصٜػ ناْزًٖٟٛ"، ل  ںقُز َٝا -

40
ٛص اٚص ُاْهٞ عًُٞ ٚتقٓٝؿٞ خزَات"، َعاِٖض عًّٛ عٗاصْؿ ۓقُز ؽاٖز ايغٗاصْبٛصٟ،"عًُا -

1/30 

41
ٛص اٚص ُاْهٞ عًُٞ ٚتقٓٝؿٞ خزَات"، َعاِٖض عًّٛ عٗاصْؿ ۓقُز ؽاٖز ايغٗاصْبٛصٟ، "عًُا -

1/19 

42
 1/19ْؿػ املقزص،  -

43
 39-1/31ْؿػ املقزص،  -

44
 ظؿض أمحز ايتٗاْٟٛ، "أسهاّ ايكضإٓ املًكب بز٥٫ٌ ايكضإٓ ع٢ً َغا٥ٌ ايٓعُإ" -

45
ْهٞ عًُٞ ٚتقٓٝؿٞ خزَات"، ٛص اٚص ُاَعاِٖض عًّٛ عٗاصْؿ ۓقُز ؽـــــــاٖز ايغٗاصْبٛصٟ، "عًُا -

 ايقزٜكٞ، "تشنضٙ ٫َْٛا قُز إرصٜػ ناْزًٖٟٛ" ں؛ قُز َٝا1/11

46
 919-911أمحز سغٔ ايظٜات، "تاصٜخ ا٭رب ايعضبٞ"، ل  -

47
 919ْؿػ املقزص، ل  -

48
 11ّ ل 9131صٜػ يهٓا٩، پ"، ْاَٞ ںعبز اؿٞ اؿغين، "اع٬َٞ عًّٛ ٚؾٕٓٛ ٖٓزٚعتإ َٞ -

49
خزَات"، )املكاٍ  ںز إرصٜػ ناْزًٖٟٛ نٞ عضبٞ طبإ ٚارب َٞتغِٓٝ ؾاط١ُ،"٫َْٛا قُ  -

؛ 919يؾـــــــٗار٠ َا قبٌ ايزنتٛصاٙ(، ل 

http://www.merbad.net/vb/printthread.php?t=9972&pp=40&page=1 

http://boardreader.com/thread/xhml_ktab_al_idaxh_shrxh_almqamat_alxhr
i_6jtX1sc7.html 

(c) www.nidaulhind.com

http://www.merbad.net/vb/printthread.php?t=9972&pp=40&page=1
http://www.merbad.net/vb/printthread.php?t=9972&pp=40&page=1
http://boardreader.com/thread/xhml_ktab_al_idaxh_shrxh_almqamat_alxhri_6jtX1sc7.html
http://boardreader.com/thread/xhml_ktab_al_idaxh_shrxh_almqamat_alxhri_6jtX1sc7.html
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http://mousou3a.educdz.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8
%B1%D8%B2%D9%8A/ 

http://www.alameleya.org/subject.php?id=178 

50
 (9قُز إرصٜػ ايهاْزًٖٟٛ، "َكاَات سضٜضٟ قؾ٢"، قبٌ ل ) -

51
 3قُز إرصٜػ ايهاْزًٖٟٛ، "َكاَات سضٜضٟ قؾ٢"، ل  -

52
 91ايقزٜكٞ، "تشنضٙ ٫َْٛا قُز إرصٜػ ناْزًٖٟٛ"، ل  ںقُز َٝا -

53
 000-011صٜػ ايهاْزًٖٟٛ، "َكاَات سضٜضٟ قؾ٢"، ل قُز إر -

54
 3ٟ قؾ٢"، ل قُز إرصٜػ ايهاْزًٖٟٛ، "َكاَات سضٜض -

55
 (9قُز إرصٜػ ايهاْزًٖٟٛ، "َكاَات سضٜضٟ قؾ٢"، قبٌ ل ) -

56
 9ْؿػ املقزص ل  -

57
 13ايقزٜكٞ، "تشنضٙ ٫َْٛا قُز إرصٜػ ناْزًٖٟٛ"، ل  ںقُز َٝا -

58
 91ايقزٜكٞ، "تشنضٙ ٫َْٛا قُز إرصٜػ ناْزًٖٟٛ"، ل  ںقُز َٝا -

59
 119ايقزٜكٞ، "تشنضٙ ٫َْٛا قُز إرصٜػ ناْزًٖٟٛ"، ل  ںقُز َٝا -

60
 221-229ْؿػ املقزص ل  -

61
 119ْؿػ املقزص، ل  -

62
 9قُز إرصٜػ ايهاْزًٖٟٛ، "َكاَات سضٜضٟ قؾ٢"، ل  -

63
 0-9قُز إرصٜػ ايهاْزًٖٟٛ، "َكاَات سضٜضٟ قؾ٢"، ل  -

64
 113ٚ 939ايقزٜكٞ، "تشنضٙ ٫َْٛا قُز إرصٜػ ناْزًٖٟٛ"، ل  ںقُز َٝا -

65
 101-109ْؿػ املقزص ل  -

66
 113ل  ْؿػ املقزص -

67
 919ايقزٜكٞ، "تشنضٙ ٫َْٛا قُز إرصٜػ ناْزًٖٟٛ"، ل  ںقُز َٝا -

68
 919-912ْؿػ املقزص،  -

69
 111-111ْؿػ املقزص، ل  -

70
 109-111ايقزٜكٞ، "تشنضٙ ٫َْٛا قُز إرصٜػ ناْزًٖٟٛ"، ل،  ںقُز َٝا -

(c) www.nidaulhind.com

http://www.alameleya.org/subject.php?id=178
http://www.alameleya.org/subject.php?id=178
http://mousou3a.educdz.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%B2%D9%8A/
http://mousou3a.educdz.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%B2%D9%8A/
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ْك٬  1-0ت( ل قُز إرصٜػ ايهاْزًٖٟٛ، "ققٝزٙ َُٝٝ٘ ٫َٚٝ٘"، دٝز بضقٞ بضٜػ، رًٖٞ )ب ـ  -

 991عٔ تغـــــــِٓٝ ؾاطُ٘ ل 

72
قُز إرصٜػ ايهاْزًٖٟٛ، "ققٝزٙ َُٝٝ٘ ٫َٚٝ٘"، دٝز بضقٞ بضٜػ، رًٖـــٞ  ْكــــ٬ عـــــٔ تغـــــــِٓٝ  -

 939-991طُ٘ لؾا

73
 بضٜػ، رًٖـــٞ  ْكــــ٬ عـــــٔقُز إرصٜػ ايهاْزًٖٟٛ، "ققٝزٙ َُٝٝ٘ ٫َٚٝ٘"، دٝز بضقٞ  -

 939-991تغـــــــِٓٝ ؾاطُ٘ ل

74
 113"تشنضٙ ٫َْٛا قُز إرصٜػ ناْزًٖٟٛ، ل ايقزٜكٞ، ںقُز َٝا -

75
 133-139قُز ٜٛعـ ايبٓٛصٟ، "ْؿش١ ايعٓرب"، ل  -

76
 299-099عظٜظ اؿغٔ فشٚب اـٛاد٘، خامت١ "أؽضف ايغٛاْح"، ل  -

 :املقارص ٚاملضادع

 

  ،أمحز سغٔ ايظٜات، "تاصٜخ ا٭رب ايعضبٞ"، نتب خاْ٘ صؽٝزٜ٘، ُأصرٚ باطاص، داَع َغذز

 ، ع١ٓ ايطباع١ مل تشنض.993333رهلٞ ايكزمي١، 
 راص ايهتاب، رٜٛبٓز، أتضا بضارٜؿ، اهلٓز، راغچےك بزِم أشرفضٚؾٝغض، "أمحز ععٝز ب ،"

 ّ.9111ايطبع١ ا٭ٚىل، 
  أؽؿام ايضمحإ ايهاْزًٖٟٛ، "ايطٝب ايؾشٟ يف ؽضح ايرتَشٟ"، اجملًز ا٭ٍٚ، طبع بإراص٠

 ٖـ.9022قُز عاؽل إهلٞ يف املطبع اـريٟ املقضٟ، َريت، أتضا بضارٜؿ، اهلٓز،
  خزَات"،  إرصٜػ ناْزًٖٟٛ نٞ عضبٞ طبإ ٚارب َنيتغِٓٝ ؾاط١ُ، "٫َْٛا قُز

)املكاٍ يؾــــــــٗار٠ َاقبٌ ايزنتٛصاٙ(، "٫َْٛا قُز إرصٜػ ناْزًٖٟٛ نٝعضبٝظباْٛأر 

، أتضا ٖـڑگمبٝٓدزَات"،،قغِ ايًػ١ ايعضب١ٝ ٚآرابٗا،داَع١ عًٞ نضاٙ اإلع١َٝ٬، عًٞ 

 ّ.9113بضارٜؿ، اهلٓز، َؾضف: أبٛ عؿٝإ إف٬سٞ، 
 بري أمحز ايؿاصٚقٞ، "َغا١ُٖ راص ايعًّٛ بزٜٛبٓز يف ا٭رب ايعضبٞ ست٢ عاّ ط

 ّ.9113ٖـ/9293ـ سانض باؽ، ْٝٛرهلٞ، 3ّ"، راص ايؿاصٚقٞ يًطباع١ ٚايٓؾض، 9193ٖـ/9233
  فزص ايزٜٔ عاَض ا٭ْقاصٟ، "داَع١ َعاٖض عًّٛ ْبش٠ َٔ تاصىٗا ٚم٤ٛ َٓٗادٗا ٚملع١

ٖـ املٛاؾل 9011ّٛ )دزٜز(، عٗاصْبٛص، أتضا بضارٜؿ اهلٓز١ٜ،َٔ خزَاتٗا"، داَع١ َعاٖضعً

9111.ّ 
  ،ْٟٛأسهاّ ايكضإٓ"، اجملًز ا٭ٍٚ، إراص٠ ايكضإٓ، نضاتؾٞ، بانغتإ، ظؿض أمحز ايتٗا"

 ّ.9191ٖـ/9231ايطبع١ ا٭ٚىل،
 " ،9131ّ، يهٓا٩ ضٜػب "،ْاَٞںاع٬َٞ عًّٛ ٚؾٕٓٛ ٖٓزٚعتإ َٞعبز اؿٞ اؿغين 
 اؿغين، "اإلع٬ّ مبٔ يف تاصٜخ اهلٓز َٔ ا٭ع٬ّ"املغ٢ُ بـ"ْظ١ٖ اـٛاطض ٚبٗذ١ عبز اؿ ٞ

(c) www.nidaulhind.com
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 ّ.9111اؾظ٤ ايجأَ، راص ابٔ سظّ، –املغاَع ٚايٓٛظض"، اجملًز ايجايح املتنُٔ اؾظ٤ ايغابع 
  ،ٕعبز ايؾهٛص ايرتَشٟ،"تشنض٠ ايعؿض"، َطبٛعات عًُٞ نُايٝ٘، ؾٝقٌ آبار، بانغتا

 ّ.9111، ايطبع١ ا٭ٚىل
  ٍعظٜظ اؿغٔ فشٚب اـٛاد٘، "أؽضف ايغٛاْح"، إَزار املطابع، تٗاْ٘ بٕٗٛ،َٔ أعُا

 َعؿضْهض، أتضابضارٜؿ اهلٓز١ٜ.
  ،قُز َتني ٖامشٞ، عادز ايضمحٔ فزٜكٞ، َضنظ 1/11ؾٗضعت كطٛطات ،

 ؼكٝل رٜاٍ عــــٓهٗـ تضعــت ٥٫ربٜضٟ
  ،ٔأصرٚ باطاص،  -90اجملًز ا٭ٍٚ، املهتب١ ايعظٜظ١ٜ،  "َؾاٖري عًُا٤ رٜٛبٓز"،ؾٝٛض ايضمح

 ّ.٫9113ٖٛص، بانغتإ،
  ،ٟٛ9111"تاصٜخ راص ايعًّٛ رٜٛبٓز"، اجملًز ا٭ٍٚ، َهتب١ راص ايعًّٛ رٜٛبٓز، قبٛب صم.ّ 
  قُز إرصٜػ ايهاْزًٖٟٛ، "ايتعًٝل ايقبٝح ع٢ً َؾها٠ املقابٝح"، اجملًز ا٭ٍٚ، املهتب١

قع١ يف اؾاَع١ ا٭ؽضؾ١ٝ، ؾريٚط بٛص صٚر، ٫ٖٛص، ايطبع١ ا٭ٚىل، ع١ٓ ايعجُا١ْٝ ايٛا

 ايطباع١ مل تشنض.
  ٌقُز إرصٜػ ايهاْزًٖٟٛ، "ؼؿ١ ايكاص٨ عٌ َؾه٬ت ايبداصٟ"، "ؼؿ١ ايكاص٨ ع

 ّ.9131ٖـ/9091َؾه٬ت ايبداصٟ"، املهتب١ ايعجُا١ْٝ، ٫ٖٛص، بانغتإ، 
 ٙ٫َٚٝ٘"، دٝز بضقٞ بضٜػ، رًٖٞ قُز إرصٜػ ايهاْزًٖٟٛ، "ققٝز َُ٘ٝٝ 
  قُز إرصٜػ ايهاْزًٖٟٛ، "َكاَاِت سضٜضٟ قّؾ٢ َع اؿاؽ١ٝ اؾزٜز٠"، ُطبع يف دٝز

 بضقٞ بضٜػ، رهلٞ.
 ٛص اٚص ُاْهٞ عًُٞ ٚتقٓٝؿٞ ْبٛصٟ، "عًُا٤ َعاِٖض عًّٛ عٗاصْؿقُز ؽاٖز ايغٗاص

ٛص، أتضا اطاص، قً٘ َباصى ؽاٙ، عٗاصْبب ،ُأصرٚمكتبه يادگاِر شيخخزَات"، اجملًز ايجاْٞ، 
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